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mem,,,n,,"i'"?lil"rlil;liilll,ffi '"','J;t['l'fl 11,*-,tli'3]][i:[
berkembang, dan umat lslam telah sepakat bahwa ilmu itu tidak

dapat dipisahkan dari upaya memahami al-Qur'an.

Ash-shiddieqy mengemukakan bahwa para mufassir dewasa ini
menyadari perbedaan latar belakang seiarah tokoh yang

menyampaikan penafsiran yang dibuat pada masa awal lslam dengan
. akurat. Di antara para mufassir itu ada yang sudah diakui iima'

ulama (Sunni) sebagai penafsir al-Qur'an yang sudah memenuhi
syarat, dan ada pula yang diputuskan sebagai

para pembuat kepalsuan."

I-rHowardM'Federspierifi 
:fl iil,'ffff"T,'#i;fi :xf i,""fl lSiliSsx;

terjema h an Drs. rai u I Arif i n, M.A., 
ffi#fl, i;llrrX! :l i33:[Tl?

"TafsirAN-NUUR langsung berbicara ke pokok sasaran.
Pembahasan masalah moral Sangat lengkap, bahkan sangat ielas.

Tidak ada pembahasan teoretik dan hal-hal yang
tidak relevan yang mengaburkan isu pokok."

rRaphaerrsraerdano'lli,,Tili""#;'JiJ:[,lx,i:'ft 
"tff #iffi 

t:1".?

"... antara Tafsir AN-NUUR dan Tafsir ol-Mo raghy,walaupun
keduanya memiliki kesamaan metode penafsiran, yakni

menggunakan metode campuran antara bil mo'tsuryang
mendasarkan kepada riwayah dan bir ro'yiyangmendasarkan kepada

sumber dirayah, namun sumber pengambilan dan sistematikanya
berbeda, demikian pula dalam cara menarik kesimpulan."

f Abdul Djalal HA, "Tafsir al-Maraghy dan Tafsir an-Nuur: Sebuah Studi
Perbandingan," Disertasi (Yogyakarta: lAlN Sunan Kaliiaga, 1986),

p.451, 537-42,230-32.

Tafsiral-Qur'onul Mojid AN-NUU& sebuah kitab tafsiryang ringkas,
namun lengkap menjelaskan apa yang dimaksud tiap-tiap ayat.
Pembahasan ayat disertai keterahgan hadis, dalil, dan pendapat yang
kuat. Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin diharapkan dapat
membantu para pemula untuk membaca dan mendalami al-Qur'an.
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SURAT 24: AN-NUUR............. 2781

739. Allah menurunkan surat ini untuk diperhatikan isinya

740. Hukum an zinabagi yang bukan muhsan, cara menetapkan adanya zina,

hukuman zina di alfiirat, lelaki pezina hanya mengawini perempuan lacur

dan musrYik
741. Menuduh berzina kepada bukan isteri sendiri

742. Menuduh berzina kepada isteri .........
743.liJlbar bohong mengenai Aisyah, ancaman terhadap pembawa berita

bohong, bukti-bukti bersihnya Aisyah

744. Kesaksian tangan, lidah dan kaki....
T45.Adabmemasukirumahoranglain,danrumahyangbukankediaman

khusus seseorang

746. Perintah untuk menghindari syahwat, menutup kepala bagi wanita, serta

larangan menonjolkan kecantikan kepada bukan suami

747 . periitah untuk mengawinkan seseorang lelaki dengan perempuan untuk

memelihara ke$runan

2',783

2784
2790
2792

2795
2805

2808

2812

2819
2824748.

749.
750.
751.
752.

Contoh "nur" Allah
Masjid adalah rumah Allah "'.'
Perumpamaan amal onng kafir pada hari akhirat

Dalil-dalil keesaan Allah .

para munafik mengungkapkan apa yang tidak terkandung dalam hatinya

dan tidak mau menyerahkan penyelesaian hukum kepada Nabi " ' " " ' '

753. Menaati Allah dan Rasul membawa kemenangan. Orang kafir dilarang

bersumPah
754.Pa.f_ mukmin dijanjikan menjadi khalifah di muka bumi. Perintah

mendirikan shalat dan beruzY,at

755. Perintah minta izin di tiga waktu, sebab turun ayat mengenai hal ini,

perempuan tua boleh berpakaian seadanya

756. brangiakit dan cacat boleh tidak ikut berjihad, perintah memberi salam

ketika memasuki rumah

757 . Perittah untuk minta izin jika memasuki majelis Nabi, larangan

meninggalkannla secara diam-diam ....

SURAT 25: AL-FURQAAN .......

2827

2829
2832

2835

2839

2843

2846

285t

2855

2861

2863
758. Sifrt-sifrt Allah png difirmankan-Nya sendiri
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759. Sanggahan terhadap para pengecam Nabi saw. )ang mengatakan Nabi
pendongeng ataupun penyihir 2870

760. Pa,ra musyrik menolak kebenaran adanla kiamat 2870
761 . Rasul menjalani hidup normal selaku manusia..... 2874
7 62 . Syant yurg diajukan para musyrik untuk mengakui lanabian Muhammad .

Ucapan malaikat terhadap mereka pada hari kiamat 2878
763. Penyesalan para musyrik di hari akhirat. Perumpamaan teman lang salch

dan yangjahat ............ 2880
764. Pengaduan Rasul tentang masalah pembangkangan kaumnya. Setiap Rasul

punya musuh, baik jin maupun manusia. Hikmah al-Qur'an diturunkan
secara bertahap 2883

765. Kisah sebagian rasul dan umat mereka 2888
766. Ejekan para musyrik terhadap Rasul..... .. 2891
767. Bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa ......... 2893
768. Amat disayangkan para musyrik menyembah patung. Nabi diutus untuk

manusia seluruhnya. Allah menjadikan bumi dan langit dalam enam hari
(masa) 2900

769. Siftt orang mulonin, permintaan para muknin untuk dihindarkan dari
azab, serta dosa yang paling besar 2905

SURAT 26: ASY-SYUARAA' 2915

2917
2920

2940
2948
2953
2958
2963

2967

2977

770. Nabi diminta sabar, bahwa keingkaran umatnla bukanlah hal baru ....
771 . Kisah Nabi Musa dengan Harun, Fir'aun dan para tukang sihir ........
772. Ksah Ibrahim dengan kaumnya, permohonan Ibnhim kepada T\rhan,

mendekatkan surga kepada mereka yang takwa dan neraka kepada yang
sesat, serta pertanlaan kepada ahli neraka sebagai hinaan

773. Kisah Nuh dengan kaumnya
774. Kisah Hud dengan kaumnya
775. Kisah Nabi Shaleh dengan kaumnp
776. Kisah Nabi Luth bersama kaumnya
777. Kisah Nabi Syu'aib, larangan mengurangi hak orang, tuduhan terhadap

kenabian Muhammad serta azab lang menimpa mereka
778. Al-Qur'an memberitakan hal-hal gaib, al-Qur'an telah tersobut dalam

kitab-kitab sebelumnla, utusan para musyrik untuk Jnenyelidiki Nabi,
panjang usia tidak dapat menolak azab. Allah tidak merhbinasakan sesuatu

779. Peringatan Nabi kepada kaum Quraisy, serta Nabi diperintahkan berlaku
lemah lembut ..............

780. Setan datang kepada para pendusta png berdosa, penlair diteladani oleh
mereka yang sesat. Rasulullah mendorong pembacaan puisi untuk
membantu agama

2972

2980
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SURAT 27: AN-NAML ............

781. Buah iman yang saleh. Allah membenci orang )ang tidak mempercalai

hari akhirat dan berbuat kejahatan

782. Kisah Nabi Musa sekembali dari Madyan

783. Kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman

784. Kisah kerajaan Saba', surat Nabi Sulaiman kepada putri Bilqis serta

jawabannYa

785. Kisah kaum Tbamud ........ '....
786. Nasihat Nabi Luth dan jawaban kaumnla """""""""'
787.Hanya Allah yang mengetahui hal gaib "':""""""""''
788. Ucapan para musyrik bahwa hari bangkit adalah dongeng kuno. Apa

yang ter.liOi dalam kenyataan sudah tercantum dalam l-auh Mahfuzh .

ZS9. Slai-siat al-Qur'an. Nabi tidak sanggup mengimanlon seluruh kaumnp

790. Pendahulu-pendahulu hari kiamat, keadaan mereka lang mendustakan

hari kiamat
791. Dalil-dalil ketauhidan.serta pengumpulan kembali sesudah mati .......

792. Muhammad diperintahkan menyembah Thhan yang memiliki negeri

Mekkah

SURAT 28: AL-QASHASH

793. Politik adu domba Fir'aun dan kisahnya bersama Musa """"
794. Kisah Nabi Musa as ............
795. Lanjutan kisah Musa as

796. tanjutan kisah Musa as.....
791. Ayat yang diberikan kepada Musa as

798. Dakwaan Fir'aun bahwa Musa adalah penyihir

799. Kisah Musa dalam al-Qur'an membuktikan kenabian Muhammad.....

800. Siftt mukrnin ahlul kitab, ahlul kitab yang beriman kepada Muhammad

mendapat dua kali Pahala
801 . Alasan para musyrik mengapa mereka tidak beriman. Hidup dunia adalah

khayali, sedangkan apa )ang diberikan Allah lebih baik dan kekal.....

802. Para musyrik ditanpi perihal patung yang mereka sembah. IGadaan yang

bertobat di hari kiamat
803. Adalah wewenang Allah memilih diantara hamba-Nya sebagai rasul.

Rincian nikrnat png wajib dipuji .......
804. Kisah Qarun tentang orang-orang png durhaka, hikmah dari kisah

tersebut. Pahala bagi orang lang merendahkan diri ........ " " " "; " " "
805. Kisah Nabi Muhammad beserta sahabatnla, dan tugas untuk berdakwah

secara terbuka

SURAT 29: AL-hNKABUUT

2987
2990
2994

2985

3036

3W4

3077

3082

3086

3091

3100

3105

2998
3011

3016
3018

3024
3027

3030
3033

3039

3041
3044
3050
3055
3060
3064
3069

806. Hanp ujian png dapat membuktikan kcimanan 3lat
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807. Wajib berbuat bakti kepada orang tua, tidak wajib mcqaati suruhan
mengcrjakan pekerjaan maksiat. Ttga macam manusia dalam agama .. 3l1l

808. Kisah Nabi Nuh as............. 3ll7
809. Kisah Nabi lbrahim as. Thgas rasul sebagai peryampai risalah saja, bukti-

bukti adanp hari bangkit. Nikmat Allah kepada Ibrahim dunia akhirat 3118

810. Kisah Nabi Luth as, peristiwa pada saat datangrya utusan 3126

811. Kisah Nabi Syu'aib, Nabi Hud dan Nabi Shaleh, serta akhir png dialami
mereka lang mendustakan Rasul 3l3l

812. Faedah dari tamsilan-tamsilan (perumpamaan) .... 3135

813. Perintah membaca al-Qur'an dan mendirikan sembahyang. Shalat
mencegah manusia berbuat keji ..... 3138

814. Perintah berdakwah secara baik. Ahlul kitab ada )ang percala kepada

al-Qur'an serta Muhammad png tidak pandai membaca dan menulis

membuktikan bahwa al-Qur'an adalah dari Allah ................ 3139

815. Tirgas Muhammad hanya memberi peringatan. Orang yang tidak
mempercalai Allah pasti rugi. Orang kafir berdiam di neraka 3143

816. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Surga tempat kembali
orang )ang beriman. IGhidupan dunia hanp permainan png akan segera

benkhir 3147

817. Para musyrik menyangkal nikmat-nikmat Allah. TUhan bersama dengan

orang )ang berjihad di jalan-Np 3152

SURAT 30: AR-RUUM 3157

818. Segala urusan terletak di tangan Allah, dan janji Allah pasti ditepati . 3159

819. Allah menjadikan alam ini dengan cara )ang hak. Balasan terhadap
kejahatan adalah kebinasaan di dunia dan di akhirat. Berpisahnp tempat

orang mukmin dan orang kafir .........:...... 3162

820. Perintah untuk berzikir sepanjang waktu ........ 3166

821. Kejadian manusia, bumi dan langit menunjukkan bukti terhadap
kekuasaan Allah. Semua itu milik Allah ........ 3168

822. Onng yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak ada png dapat memberi
petuduk 3174

823. Perinah berlaku lurus dalam agama, serta orang menjadikan agama fitrah
ke dalam beberapa agama 3175

824. hn musyrik melupakan nihat Allah. Tbhan meluaskan rejeki kepada

siapa png dikehcn<laki-Np. Erintah mcnafkahkan harta kcpada mercka
png bcrhak 3178

825. IGrusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia 3183

826. Allah akan membinasakan orang png berbuat dosa, menolong orang
png beriman. Allah memberi penmjuk kepada siapa png dikehendaki-
Np.......... 3186

827. Perjalanan masa sebagai bukti kckuasaan Allah. Dialog orang-orang
celaka di hari akhirat 3l9l
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SURAT 31: LUQMAN .............

828. Al-Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat bagi mereka png berbuat

baik ..........
829. Usaha-usaha segolongan manusia untuk memalingkan umat dari membaca

kitab Allah
830. Langit png tidak bertiang merupakan tanda kebesaran Allah
g31. Hikmah png diberikan kepada Luqman. Ibrajiban berbakti kepada

kedua orang tua serta tugas amar makruf nahi munkar

832. Nikrnat Allah tidak mungkin dihitung. Ihklid buta kepada orang sesat

merupakan pekerjaan setan .........
833. Berbakti kepada Allah dan berbuat ihsan berarti berpegang pada tali

yang kokoh. Trdakboleh gundah terhadap kekafiran orang kafir .......
834. Segala pujian kepunyaan Allah. Rahasia kalimat Allah dan ilmu-Nya

tidak dapat ditulis seberapa pun diusahakan. Alam ini berjalan dengan

rcrarur sampai ke satu titik akhir png telah ditennrkan oleh Allah ....
835. Perintah bertakwa kepada Allah. Janji Allah adalah hak. Hanp Allah

yang mengetahui terjadinp kiamat

SURAT 32: AS-SAJDAH ............

836. Tidak ada hal-hal png meragukan di dalam al-Qur'an. Tirhan menciptakan

langit dan bumi dalam waktu enam hari. Asal manusia dijadikan dari

tanah, kerurunannla dijadikan dari sperma

837. Allah berkuasa mematikan dan menghidupkan kembali. Jin dan manusia

yang ingkar akan mendekam dalam neraka

838. Tingkat+ingkat derajat mukmin sesuai amalannla kepada Allah .......
839. Nabi Musa, rasul png diutus kepada Bani Israil. hda hari kamat amal

para musyrik tidak memberi manftat kepada mereka

SURAT 33: AL-A'HZ,[4B...........

840. Perintah bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Dua iktikad yang

berlawanan tidak dapat berkumpul dalam satu hati ........ '.
841. Pewarisan karena kekerabatan lcbih utama daripada pewarisan karena

sumpah setia. Azab png pedih unnrk orang png durhaka

842. Perintah untuk selalu ingat kepada nihat Allah. Tidak boleh gentar

menghadapi musuh, berapa pun jumlahnla. krtolongan Allah kepada

kaum muslimin dalrm peperangan Khandaq. hda did Rasulullah terdapat

teladan bagi kita. Allah menghapuskan dosa onmg )ang bertobat......
843. Para isteri Nabi disuruh memilih antara hidup dunia }ang mewah atau

Allah dan Rasul-Nya. Mereka png berblat kcji mendapatazab berlipat
ganda........

844. Isteri Nabi png taat dan saleh mendapat dua kali lipat pahala. Isteri

Nabi berbeda dengan perempuan-perempum lain dalam segi kemuliaan

3200
3203

3204

3197

3199

3212

32r4

3216

3222

3227

3229

3234
3237

3242

3247

3249

3254

3258

3272
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dan keutamaan. Thgas para isteri Nabi dalam menghadapi orang lain.

Sifrt muslim png berhak mendapat penghapusan dosa ......... 3276

845. Fara mukmin tidak boleh menentang Allah dan Rasul-Np. Menikah

dengan bekas isteri anak angkat, halal .......'. 3281

846. Perintah untuk tetap berzikir setiap saat. Berzikir dan bertasbih

mengeluarkan manusia dari kegelapan ............ 3287

847. Muhammad diutus untuk menlampaikan kabar gembira kepada umat

manusia. l-arangan menaati para kafir dan munafik. T\rgas para mukmin

)ang menceraikan isterinp png belum disetubuhi 3289

848. Isteri-isteri Nabi adalah perempuan-percmpuan )ang utama. Ferempuan

yang halal dinikahi Nabi ......... 3293

849. L-arangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, adab-adab selama berada di

dalam rumah Nabi. Larangan menikahi isteri Nabi setelah beliau waht.

850. Perintah membaca shalawat dan salam kepada Nabi. Mereka yang

menyakiti Allah dan Rasul-Np mendapat kutukan di dunia dan akhirat.

Onng png menpkiti para mukrnin mcnanggung dosa png nlata....' 3303

851 . Perintah menunp aurat bagi perempuan Islam png keluar rumah ..... 3306

852. Para munafik sangat suka membuat provokasi dan akan mendapat kutukan

Allah. Orang munafik halal disiksa dan dibunuh 3309

853. Hanya Allah png mengetahui kapan terjadinya kiamat. Orang kafir tidak

mendapat penotong pada hari akhirat....'.. 3310

854. L-arangan meryakiti Rasul bagi para mutrnin. hn mukmin diperintahkan

berlaku benar ........ 3313

855. Manusia adalah makhluk penganiap )ang sangat bodoh. Thhan Maha

Pengampun 3316

SURAT 34: SABA' 3319

856. Allah Maha Mengetahui apa yang masuk dan keluar dari bumi, apa yang

rurun dari langit. Pada hari kiamat, semul amal manusia akan mendapat

ganjaran

857. Nabi Daud diberi berbagai keutamaan, kenitrnatan yang melimpah

diberikan kepada Sulaiman. Setiap manusia akan mati .... '.....
858. Azab yang pedih bagi mereka png ingkar. Kisah negeri Saba' png

makmur png mengingkari nikmat Allah ........ '..........
859. Tidak ada png dapat memberi qafrat di hari akhirat, kecuali dengan

izin Allah. Ttrhan memberi rezeki kepada semua makluk. Manusia diminta

pertanggungjawabannla pada hari kiamat. Kerasulan Muhammad untuk

seluruh umat manusia .............
860. Para musyrik secara terbuka menentang al-Qur'an dan Kitab-kitab

sebelumnla. Azab 1ang hina sebagai ganjaran bagi orang musyrik " "
861 . IGlopan dan kemiskinan bukan tanda mendapat keridhaan atau keb€ncian

Allah. Surga bagi )ang takwa. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah

mendapat ganti berlipat ganda

3321

3327

3333

3338

3344

3346
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862. Balasan bagi orang musyrik adalatr azab neraka. Muhammad membangun

pribadi, umat Oan pemerintahan 3351

SURAT 35: FAATTIIR............. 3361

863. Para malaikat sebagai perantara Allah dengan rasul-rasul-Np. Ferintah

bertawakal dalam segala hal. Larangan mempersekutukan Allah......' 3363

864. Setan selalu berusaha memperdayakan manusia. Allah mengetahui

kejahatan orang kafir. semua amal saleh pasti diterima .........-....... . 3367

865. Aial kejadian manusia dari tanah dan ar mani. Usia manusia sudah

ditetapkan di Lauh Mahfuzh. Feredaran bulan dan bintang, malam dan

siang diatur oleh Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi ....... 3373

866. Manusia adalah hkir png selaluberhajat kepada Allah. Dosa seseorang

tidak dapat dipikul oleh orang lain. Nasihat dan peringatan hanya berguna

bagi mereka yang takut kepada Allah. Nabi Muhammad diutus tidak

untuk memaksa agar manusia menerima petunjuk 3377

867. Allah menurunkan hujan dari langit untuk menyuburkan tanaman. Hanya

ulama png paling takut kepada A11ah........ 3382

868. Al-eui'an membenarkan kitab-kitab terdahulu. Yang beribadat di dunia,

niscaya akan beristirahat di alfiirat. ............. 3385

869. Matahari, bulan, dan seluruh planet beredar menurut orbitnya. Allah

Maha Pengampun.......... 3391

870. Orang kafir mendustakan risalah Rasulullah. Sunnah Allah tidak akan

berubah-ubah dan bernrkar. Ajal tidak dapat dihindari, mempercepat

ataupun menundanla 3394

SURAT 36: YAASIIN 3399

871. Arti dan cara pembacaan kalimat: Yaasin. Al-Qur'an diturunkan secara

berangsur-angzur. Karena lehemla terbelenggu, orang musyrik tidak dapat

.en"iirna petunjuk. Allah menutup mata hati orang musyrik ........... 3401

872. Perumpamaan penduduk Anthaqiah dengan orang )ang selalu menentang

keoeniran. Icmalangan orang kafir karena perilaku mereka sendiri " ' 3405

873. Tidak ada seorang pun png dapat menghindari bencana ying ditimpakan

oleh Allah kepada manusia. Manusia akan dihisab pada hari kiamat,

perintah bersyukur terhadap nikmat berupa buah-buatran. hrgantian siang

dengan malam, planet berada pada orbitnp adalah tanda kebesaran Tirhan 3410

874. Ancaman Allah terhadap orang musyrik yang berpaling dari apt-apt-
Np. Kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Fenyesalan para kafir ..... 3418

875. Nilsnat png diperoleh para muknin di surga. Ferintah menjauhi setan.

Penderitaan orang kafir karena mengikuti setan ........ 3424

876. Ihrena sifrtrya png rahman, Allah tidak menyiksa orang kafir di dunia 3428

877. Al-Qur'an bukan s:rair, tapi rmhw Ilahi. Orang kafir diazab karena

menolak al-Qur'an. Orang musyrik tidakmengakui niknat Allah. Dewa-

dewa mereka tidak dapat mcnolong 3430
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878. Manusia berasal dari setetes air mani. IGbanfakan manusia mengingkari

kiamat karcna lupa asal. TUhanlah yang menjadikan langit dan bumi . 3434

3439SURAT 37: ASH-SHAAFEAAT

879. Kejadian alam, bintang sebagai hiasan di langit, merupakan tanda

kekuasaan Allah. Sctan akan tetap diazab. Adam dijadikan dari tanah.

IGingkaran kaum kafir terhadap dibangkitkan kembali .. 3441

880. Orang zalim dan isteri mereka masuk neraka, mereka saling mencela

dan meryalahkan 3447

881. Hamba-hamba yang mukhlis mendapat kenikmatan surga, mereka

bercengkerama di dalamnya. Karena perbuatan mereka, orang kafir
dijerumuskan ke dalam neraka 3452

882. Aneka penderitaan png dialami orang kafir di dalam neraka. Mereka

menderita akibat taklid buta kepada leluhur mereka 3457

883. Keingkaran kaum Nuh, hanla sedikit jumlah png beriman, dan mereka

hidup sejahtera ........... 3460

884. Ibrahim meneladani Nabi Nuh. Iman Ibrahim sesudah melihat kejadian

bintang, bulan, matahari, serta alam malaikat. 3463

885. Perintah Allah kepada Ibrahim untuk mengurbankan Ismail, serta

kesabaran tsmail. Ibrahim mendapat sebutan png baik dari manusia . 3468

886. Allah memberi derajat kcnabian kepada Musa dan Harun. Tburat sebagai

pedoman hidup Bani lsnil. Musa dan Harun tetrp dikenang sepanjang

masa ......... 3473

887. Nabi tllas seorang dad Bani Israil kenrrunan Harun. Kaumqa bersikens
menyembah berhala. Allah mengekalkan pujian baik kepada Ilyas ..... 3475

888. Azab memusnahkan kaum Luth. Bekas kediaman mereka menjadi danau

yang berbau busuk........ 347'7

889. Yunus ditelan seekor ikan, karena pergi tanpa izin Allah. Allah
mengabulkan doa Yunus. IGumnp sadar beriman sesudah ditinggalkan
Yunus....... 3479

890. Para kafir menpngka bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah.
Allah Maha Suci dari mempunyai anak. hra malaikatmempunpi denjat
tertentu, mereka tctap boribadat kepada Allah. hra musyrik selalu
mencari alasan menolak kebenaran Nabi ......... 3481

891. Para rasul dan mereka png beriman mendapat pertolongan Allah. Nabi
Muhammad dipcrintahkan berpaling dari orang kafir, dan membiarkan

mereka tertimpa azab. Allah melimpahkan kesejahteraan kepada Rasul-

Np.......... 3487

SURAT 38: SHAAD

892. Orang kafrr teup sombong dan memusuhi Nabi. Keteguhan iman para

sahabat menghadapi berbagai kcsulitan. Allah zat png memberikan
kenabian kcpada png dikehendaki-Np. Sifrt para kafir dari dahulu
hingga sekarang tctap sama

3491

3493
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893. Para rasul sabar dalam mcnghadapi ujian. Saat terbit dan terbenam

matahari punya keistimewaan untuk beribadat. Allah menundukkan
gunung dan bunrng untuk Nabi Daud. Daud sangat pandai memutuskan

perkara. Hawa nafru pangkal kcsesatan

894. IGjadian langit dan bumi, adaqa hidup dan mati, merupakan tanda

kekuasaan dan keadilan T\than

895. IGgcmaran Sulaiman terhadap kuda serta kenitunan png dianugerahian

T[han kepada Sulaiman
896. Kesabaran Nabi Ayyub menderita penyakit serta kemurahan Allah

terhadap Ayyub dan isterinP
897. Ibmhim, Ishak dan Ya'kub, rasul-rasul )ang taat. Isxnail, Ilpsp' dan

Zulkifl i adalah orang-ofirng pilihan
898. Macam-macam siksa png ditimpakan kcpada mcreka yang melampuai

batas. Fertengkaran antara sesama penghuni neraka

899. Kabar takut yang disampaikan Rasulullah kepada penduduk Mekkah..
900. Manusia asalnya dijadikan dari tanah. Kcsombongan iblis png tidak

mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis berjanji untuk menlasatkan
manusia. AlQur'an penrnjuk unntk sekalian alam.........

3500

3547

3510

35i5

3519

3527

3533

3535

3522
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SURAT 39: AZ-ZUM,FTR

901. Al-Qur'an kitab 1ang hak. Ilfilas merupakan jiwa ibadat. T\tjuan para

musyrik menpmbah bcrhala. Allah tidak lapk mempunyai anak ......
902. Bumi dan langit serta segala isinya mcrupakan sebagian bukti

kesempumaan kodrat Allah. Asal dan tahap kejadian manusia 3538

903. Salah saru ciri kekafiran adalah banr mengingat Allah di kala susah dan

melupakan Allah di kala scnang. Beda antara orang yang berilmu dan

yang tidak berilnu 3542

9M. Anjuran bertakwa kepada para mukmin, janji Allah kcpada png berbuat

ikhlas dan sabar ........
905. Dalam kchidupan dunia terdapat peringatan untuk onng png benkal.
906. Al-Qur'an hanla bisa diterima oleh mereka 1ang dilapangkan dadanya

oleh Allah. Kisah umat dahulu yang diazab 3551

9ffi. Al-Qur'an mengandrng bcrbagai tamsilan . Semua malfiluk di dunia akan

binasa 3555

908. Zalim orang )ang mendustakan Allah dan al-Qur'an. Orang takwa

mengakui Muhammad nabi tcraklir. Allah melindungi Muhammad dari
gangguan. Orang png dibiarkan sesat tidak akan mendapat pcnmiuk. 3558

909. Allah png menjadikan langit dan bumi. Bcrhala tidak dapat mcnahan

kchendak Allah. Nabi mempersilakan kaum 1ang ingkar unnrk berbuat

sesuai iktikad mereka. Nabi tetap akan mengokohkan agama 3561

910. Al-Qur'an memberi fteddh hpada png mengambilnp scbagai petunjuk.
Allah mengatur ruh manusia. Hidup dan mati, jaga dan tidur,
membuktikan adaqa banetit 3564

354/.
3550
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911. Manusia akan kcmbali kepada Allah bila ditimpa bencana. Rczrki akan

dilapangkan aau disempiikan krpada siapa )ang dikehendaki oleh Allah 35;rJ

912. Allah mcngampuni dosa orang yang bertobat, bctapa pun besarnla, dan

mclarang berputus asa dari rahmat-Nla. Dosa syirik tidak atan diampuni.

krmintaan orang )ang disiksa di akhirat tidak akan bcrguna 3573

91 3. Orang png mendustakan Allah hitam pckat wajahnf . Orangorang akwa
diselamatkan dari azab. Syirik mcnghapuskan amalan baik seseorang . 3577

914. hda tlupan pertama seluruh makhluk mati, dan hidup kembali pada

tiupan kedua. Di alam mahsyar diselesaikan perkara dengan seadil-

adilnp. 'salaamun 'alaikum" ucapan selamat datang dari para malaikat

SURAT 40: GHAAFIR............ 3589

915. Al-Qur'an dinrmnkan dari Allah. Tidak ada at Wg harus disembah

selain Allah. Hanp orang kafir yang menolak kebenaran al-Qur'an.

Jangan terpedap oleh kcmewahan duniawi. Allah akan menyitsa mercka

)ang ingin membinasakan Rasul.'Para malaikat memohon irmpun untuk

orang muknin .,.......... ............'.....'.... 3591

916. Kebencian Allah terhadap orang kafir lebih besar, daripada kebencian

mereka terhadap dirinp sendiri ketika mendapat siksa. Orang kafir tetap

kufur, andaipun dihidupkan kembali kc dunia 3597

917. Rasul diperintahkan menakuti orang-orang musyrik dengan hari
pembalasan, agar mereka meiringgalkan ilfikad )ang salah. krintah untuk

memperhatikan nasib umat terdahulu.... 3602

918. Allah mengufis Musa kepada Fir'aun dan kaumrya untuk mengajaknp

beriman. Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki. Fir'aun
mengejek Musa dengan menyuruh llaman mendirikan istana ]ang tinggi
untuk melihat Allah 3605

919. Muhammad disuruh menceritakan perbantahan penduduk neraka agar

manusia mengambil pelajaran. Doa penghuni neraka tidak membawa

hedah. Nabi Muhammad diminta bersabar 3618

920. Hatiorang yang membantah Rasul penuh dengan rasa takabur. IGjadian

langit rlen bumi lebih hebat daripada kejadian manusia. Allah menjadikan

malam untuk benantai dan siang unnrk bekerja. Bumi dijadikan sebagai

921 . Muhammad dicegah meryambah selainAllah. hnjelasan tentang proses

kejadian manusia. Apabila Allah menghendaki sesuatu akan berwujud 3629

922. Orang png membantah apt-apt Allah adalah lang mendustakan al-

Kitab yang ditunrnkan kepada rasul-rasul-Np. Tidak ada seorang rasul

pun )ang dapat mendatangkan mukjizat 3631

923. Ha*,:an rlijadikan untuk diambil manhahp oleh manusia .............. . 3636

924. Allah menyunrh orang musyrik mempcrhatikan nasib orang-orang )ang
menentang Allah. Tldak ada manhat iman orang musyrik kctika zudah

melihat azab """"' 3637
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SURAT 41: FUSHSHII-AI """;"'

925. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Tiga alasan kaum musyrik
- -- 

,"niingkari alQur'an. Muhammad adalah seorang manusia biasa....

g26. Fenjilaian tentang kejadian bumi dan makanan penghunirya. Proses

te.laoian bumi oai tangit' Allah meqrempurnakan kcjadian langit dan

memeliharanla
g27. Ancaman Aliah terhadap orang musyrik. silGaan rcrhadap kaum Ad

dan T5amud
g28. Semua orang kafir dilumpulkan di dalam neraka. Anggota tubuh menjadi

saksi di'hari kcmudian

929'Gangguanorangmusyrikterhadapbacaanal{ur,an.orangkafirminta
agat eUan mengazab orang )ang telah menyesatkan mereka

g30.tdakperlutakutdansedihkarenaAllahtelahmenjanjikanpngmulia
kepada Para mukmin

931. Orang png paling baik adalah orang )ang menyeru kepada tauhid' Allah

.enganluitan agar kejahatan ditolak dengan cara yang baik' Hanya

orang siUar pngdapat menolak kojahatan dengan kebaikan

932. Manusia tiOai OiUenarkan meirpmbah malam, siang, bulan dan matahari.

Allah berkuasa menghidupkan yang telah mati
g33. Al_Qur'an adalah fit.u-yang amat kokoh. Apa yang disampaikan

Muhammad sama dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul

scbelumrya
934. Al-Qur'an mcnjadi penawar dan petunjuk bagi orang png bcriman'

krdebatanorangQuraisymcngenaial-Qur'an,samadenganapayang
dilakukan Buri Israil terhadap Thurat. Setiap orang akan diganjar menurut

kadar perbuatannla masing-masing' "'' "'' "'
935. Hanya effan yang m"og"ufooi ter.liOinya kiamat dan pada hari itu Allah

menanyai dewa-dewa png disembah orang musyrik "''"'"'':"'"'"''
936. Manusia akan berpuius asa jika ditimpa malapetaka; sombong dan

congkak bila mendapat kejapan. Pada hari aktirat Allah memperlihatkan

apa )ang mereka kerjakan di dunia
g37. Altah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam ini dan

kebenaran alat-alat al{ur'an. Setiap hal diketahui Allah, baik secara

menyeluruh mauPun secara rinci

3&t
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xxlv
AN-NUUR

(Cahaya)

Diturunkan di Madinah sesudah surat al-Hasyr,64 ayat

Kandungan Isi

Dalam surat )ang telah lalu, Ttrhan menjelaskan sifut-sifrt orang mukmin

)ang memperoleh kemenangan. Di antararya memelihara diri dari perbuatan

zina.

Dalam surat an-Nuur ini Ttrhan menerangkan hukum-hukum yang ditimpakan
kepada orang yang berzim, baik lelaki atau perempuan, hukum tukas (melonarkan

tuduhan), kisah tuduhan bohong png ditujukan kepada Aisph Ummul Mukminin
oleh orang-orang munafik, perintah memejamkan sebagian mata (pandangan),

perintah kepada orang-orang )ang tidak sanggup menikah untuk memelihara diri
dan larangan memaksa budak-budak perempuan untuk berzina.

Dalam surat )ang telah lalu, Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menjadikan

makhluk itu secara sia-sia, tetapi dijadikan untuk dibebani perintah dan larangan.

Dalam surat ini, Allah mengungkapkan sekumpulan suruhan dan sekumpulan

larangan.

Diriuaptkan oleh Sa'id ibn Mansur, Ibn Munzir dan al-Baihaqi dari Mujahid,
katanp:

.r$t'rr;:"{,Vai'};rr+Ut6;'A.6_l'}i

fiarilah omng-orcmg leloki sumt al-Maaidah dan aiarilah orung-omng perempwu

sumt an-Nuur."
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739

D-4)t#ti
Dengan (menyebut) rumn Allah yang Maha Pemumh,

yang s etuntias a mencu mhlan mhmat -I'lya

(r) rni adarah suaru sumt yans telah Kam, *V+U)WW6Wli6tf{;
nmnkan (uahyukan) dan Kami meine-

rintahorang-oranguntukmenurutinla q{f{g
dan telahl(ami turunhn, di dalamnP'
ayat-alat ydng npta. Mudah-mudahan

kamu mengingatnYa.

TAFSIR

Suumtun anznbualna wa famdhtaaltaa : Ini adalah swttu sumt yang

telah IQmi turunlun (wattyulun) dan lfumi memerintah omng-omng untuk

menurutinYa.

Ini adalatr suatu surat al-Qur'an )ang mempunpi kedudukan png tinggi,

yang Kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad.

Allatr menjelaskan bahwaDia menurunkan 'surat" untuk memberi pengertian

tentang tetinggian al-Qur'an. Maksudnp, al-Qur'an ini diturunkan dari sisi-

Np. enan pun t ttn mewajibkan kepada kita dan orang-orang sesudah kita,

bahkan sampai hari kiamat, unnlk mengikuti apa )ang dituturkan dalam surat

ini.
Allah memuliakan surat ini dengan suatu penetapan png juga dimuat dalam

surat-surat lain, yaitu, semua surat al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi-

Nya, dan kita sebagai hamba, wajib mengikuti dan membenarkannp, serta

mlnjalankan semru hukum lang terkandung di dalamnp. Rahasia Allatr memulai

rurri ini dengan cara tersebut, boleh jadi untuk menarik perhatian umat Islam

terhadap fandungan surat ini, hukum-hukum dan pelajaran mengenai masalah

keluarga, khususnya tenang kehormatan diri.

Dalam surat ini Allah menjelaskan kisatr ifrah(wduhan bohong png ditujukan

kepada Ummul Mukminin Siti Aisph), adab-adab @ekerti), hikmah, dan penrnjuk

png halus, sera hukum meminta izin memasuki rumah orang lain. Semua itu

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya iflah-

Ringkasnya, dalam surat ini Allah menjetaskan dasar-dasar hidup

kekeluargaan dan tata tertib untuk suami-isteri.
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Wa anznhua fiih.aa anyaaim bayyinaatin : Dan telah l{ami turunlun di
dalnmnya ayat-ayat yang nyata.

IGmi (Allah) telah menurunkan beberapa ayat dalam surat ini )ang
menunjukkan keesaan dan kesempurna,an kodrat (kekuasaan) tQmi. Apt-apt itu
Kami turunkan dengan kebesaran IGmi (Allah), kesempurnaan ilmu, dan kodrat
(kekuasaan) IGmi.

Bagi mereka yang membaql surat ini dari aual sampai akhir akan mengetahui
dengan nyata bahwa pada bagian awal surat, Allah menjelaskan tentang berbagai
hukum, terutama hukum pidana. Fada bagian akhir surat, Allah menjelaskan
dalil-dalil png menunjuk kepada keesaan-Np.

Y:ata "anzalnaahaa" menunjukkan bahwa Allah menurunkan alat-alat )ang
berkenaan dengan hukum dan'wa anulnnafiihan" menunjuk kepada ayat-alat
png menunjukkan kepada keesaan-N1a.

I-a'allakum ta4ztkkaruun : Mudah-mudalwn lamu mengingatnya.

Allah menjelaskan yang demikian itu supala kamu menjauhi segala png
diharamkan dan supaya kamu memakrifati Allah dengan makrifat yang
menundukkan kamu ke bawah keagungan dan kekuasaan-Nya. Selain itu
juga dimaksudkan agar dalam jiuAmu tumbuh perasaan bahwa Allah akan
membuat perhitungan @isab) terhadap segala apa )ang dikerjakan, sedikit atau

banpk.

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahua Dia menurunkan surat ini dengan
diawali suatu pernlataan png bernrjuan menarik perhatian kita untuk mempelajari
isinp. Namun ini tidak memberi pengertian bahwa kita tidak dituntut untuk
memperhatikan surat-surat yang lain.

740

(2) Ferempuan yang berzina dan lelaki
png berzina, maka cambuklah masing-

masing 100 kali. Janganlah kamu
dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam
menjalankan hukum Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan hendaklah pelatsanaan hukum

7utq6y5fi1'W4ttrfuli
irU'ii$:,tit$A%vqfaE;

cusrJudrs*eWAA;
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cambuk io disalsikan oleh segolongan

mukmin.l

o' HH['#Jixl;HilH; fX': -v$84:tr15?G5bws 
4$(

i:HTlyffl,#liiffi,]fri,i."# ddtysbrf;,rfifi*qL
pezina atau lelaki musYrik. Dan
diharamkan yang demihan inr lcpada
semua orang mukmin.

TAFSIR

Azznanilatu waz wanii faiMuu knlla waahidim minhwtua mitn ialdatin:
Perempuan yang beruinn dan lelnki yang beninn, mal<a cambuklnh mastng-

masing ruO kali.

Di antara hukum png diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan png
dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang )ang berzina,

lelaki ataupun perempuan. Barangsiapa berzina, dalam status merdeka @ukan

budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang,

maka cambuklah 100 kali.

Menurut para ulama, inilah hukum zina bagi mereka yang masih lajang,

pkni bagi perempuan png masih perawan dan bagi lelaki png masih jejaka.

Sunnah @adis) menambah hukuman lagi kepada pezina png masih lajang itu

dengan hukuman mengusirnya dari kampung halaman selama satu tahun.

Jika pezina png masih perawan itu budak belian, maka dijatuhi hukuman

cambuk 50 kali. Hukuman yang sama juga diberlakukan kepada budak-budak

lelaki. Adapun orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka

hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam. Lahiriah
alat al-Qur'an menlamakan hukum itu.

Diriwaptkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir, Abu Sa'id, Abu Hurairah,

Taid lbn trftalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat png lain bahwa

seorang lelaki dari golongan sahabat lang mengaku berzina, sedangkan dia telatt

menitah, maka Nabi merajamrDa. Arla dua orang dari Bani Lukham dan Bani Ghamid

)ang mengaku berzina, lalu dikenai hukuman rajam di depan khalapk ramai.

Segolongan Ktrauarij dan segolongan ulama Mu'tazilah, dalam hal ini hanya

berpegang kepada alat dan menolak hadis rajam. Dalam surat an-Nuur, Allatt
menjelaskan batrwahukuman )ang dijatuhkan kepadapezina )ang dapat dibuktikan

perzinaannya adalatr 100 kali cambuk png dilakukan di depan umum.

t Kaidon dmgao S.5: al-Maaidah, 5,58; S.4: arNisaa', 25; S.17: al-Israa', 32 dan bagiatr

akhir S.a5: al-hmprn.
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Ayat ini tidak berlawanan dengan S.4: an-Nisaa', 15-16, bahkan
menyempurnakannla.

Ayat 25 an-Nisaa' menetapkan bahwa budak perempuan yang bersuami,
apabila berzina dikenai separo hukuman png dijatuhkan kepada perempuan

merdeka.

Dengan memperhatikanjiwa png dikandung a)at itu haruslah kia menetapkan

hukuman yang separo itu hanp diberikan atau dikenakan kepada budak perempuan

saja. Sedangkan budak lelaki png berzina sama hukumannya dengan orang

merdeka, tidak boleh kita kiaskan dengan hukuman budak perempuan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman had dalam alat an-Nuur, )aitu
cambuk 100 kali dikenakan atas )ang tidak bersuami/beristeri, sedangkan atas

mereka png dinamai muluhnn/muhsharuh, dikenai hukuman cambuk dan rajam
dengan batu sampai meninggal.

Mereka bersandar kepada beberapa sunnah png diriwalatkan dari Nabi dan

dari Khulafu Rasyidin. Mereka berkata: 'Hukum rajam adalah png ditetapkan
oleh al-Qur'an, tetapi telah dimaksukhkan (dihapuskan) lafalnla, sedangkan

hukumnp masih terus berlaku."

Mereka mengatakan bahwa Umar mendengar pembacaan alat itu dari Nabi
saw. dan mengemukakannya kepada Zaid untuk dibukukan ke dalam Mushaf.
Tetapi Zaid menolaknya, karena Umar tidak mendatangkan dua orang saksi.

Pada masa Umar menjadi khalifah, beliau menegaskan lagi dalam suatu

khutbahnya bahwa hukum rajam itu benar berdasarkan al-Qur'an. Umar ingin
memasukkan ayat itu ke dalam al-Qur'an, seandainyabeliau tidak khawatir terhadap

tuduhan orang bahwa beliau menambah ayat al-Qur'an.

Saya berpendapat bahwa Zaidtidak akan menolak riwayat Umar, seandainya

beliau benar-benar mendengar ayat itu dari Nabi. Sekiranp Umar benar-benar

mengemukakanqa kepada Zaid, apalagi ada riwalat )ang menetapkan bahwa

Zaid menerima riwayat seseorang.

Selain itu, saSa berpendapat bahwa adaayat-ayat png dimansukhkan lafrlnp,
sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukanlah suan qadhiyaft (ketetapan)

yang diterima baik oleh semua ulama. Terutama mengingat bahwa masalah rajam
adalatr suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, sekiranya hukum itu hukum
al-Qur'an, tentulah lafalnya diisbatkan dalam al-Qur'an.

Ayat an-Nuur memasukkan ke dalamrya mulultott dan bukan mulalnn,ormg
tua dan muda; tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu. Dalam apt
an-Nisaa' ditetapkan bahwa hukuman bagi budak perempuan adalatr separo dari
hukuman perempuan merdeka. Rajun tidak bisa dijadikan separo. Hanla hukuman
cambuk png bisa dijadikan separonla.

Oleh karena itu, dari semua itu sala menarik kesimpulan bahwa hadis/sunnah
png diriwaptkan dari Nabi, baik qauli (ttcapan) maupun f '/i (perbuatan),
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demikian pula mengenai alat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum alat-alat

an-Nuur (qat 1 sampai 7) dan sebelum 4at an-Nisa' (25).Nabi juga pernatt

menjalankan putusan itu beberapa kali dan kemudian dimansukhkan oleh alat

an-Nuur dan aPt an-Nisaa'.

Maka hukuman )ang muhkam dan terus berlaku hingga sekarang adalah

hukuman cambuk. Para ulama memperkirakan batrwahukuman itu berlaku sesudah

turunnya alat an-Nuur.

Diriwalatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab al-Hudud dan Abu

Ishaq asy-Syaibani, katanP:

, i)3 p,Jrt ) i9f f:+,i; 4q!.&
. 6'ri9, 3G,, G |i.ft : #t ir"

,,saya bertanya kepada lbn Abi Aufa, apalah Rasulullah perruh memiam seseomng

yang benina? Dia meniawab: 'Ya, pernah'. Saya bernnya lagi: Apaluh sebelum

sumt an-Nuur atau sesudahnya?' Jawabnya: 'Saya tidak ingat hgi. "

Walaupun kita menghargai pendapat jumhur, namun sala terus-menerus

bertanla, apakah hukum rajam png sangat berat itu terus-menerus diberlakukan,

sedangkan al-Qur'an hanla menashkan hukuman cambuk.

Sap berpendapat bahwa tidak mempunlai dasar yang kuat menetapkan suatu

hukuman yang berat ini hanya berdasar dalil zlanni (dalil yang bersifat dugaan)'

wa laa ta,khttdz-kum bihimaa ru'fotun fii diinillaahi : Janganhh lumu

dipengaruhi oleh msa tasihnn dalam menjalnnlun huhtm Allah.

Janganlah rasa kasihan terhadap pezina mempengaruhi kamu dalam

menjalankan hukum Allatr dan menegakkan had-Np. Tegasnya, janganlah karena

rasa kasihan kepada mereka png bersalah membuat kamu tidak menjalankan

hukum Allah.

In kuntum tu'minuuru bill*nhi wal yaumil aa'khiri : Jila lamu beriman

lcqada Allah dan lwri akhir.

Jika kamu membenarkan Allatr dan mengakui bahwa kamu akan dibangkitkan

(dihidupkan) kembali untuk dihisab dan diberi pembalasan patrala atau siksa,

maka laksanakan segala hukum yang telatr dijatuhkan kepada para pezina.

Wal yasy-had 'a-dznbahumaa thaa'itatum minal mu'miniin : Dan

hendaklah pelal<sanaan huhtm cambuk bu disal<silun oleh segolongan

mulonin.
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Hukum cambuk itu hendaklah dilaksanakan di depan orang ramai, supala
lebih menakut-nakuti orang )ang ingin berzina dan supala menjadi pelajaran

bagi orang lain. Menurut pendapat Ibn Abbas, sekurang-kurangnla pelaksxnxal
hukum cambuk harus disaksikan oleh empat orang. Tetapi dalam pandangan al-
Hasan, sekurang-kurangnla harus disaksikan 10 orang.

Azzaanii laa yankihu illaa ztaniyalan au nwy-rilutaw waz znaniyatu laa
yankihuhaa illaa znanin au mwy-rikun : Izlaki pezirw tidak menilah,
l<ecuali dengan peremprnn pezina atau perempuan musyik. Dan pemnpunn
pezina tidak dinilahi, melainlun oleh lelaki pezina atau lelnki musyrik.

Orang-orang png berbuat serong tenmlah tidak ingin menikahi wanita-wanita
png saleh. Demikian pula perempuan Fng berbuat serong tidaklah ingin dinikahi
oleh orang-orang Fng saleh.

Ini adalah suatu hukum )ang umum. Tbtapi hal ini tidak memberi pengertian

bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak
berarti bahwa semua perempuan pezinatidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki
yang saleh.

Sangat banpk pendapat ulama berkaitan dengan firman Allah ini, dan banpk
pula riwalat png membahas asbab nuzulnla (latar belakang turunnla ayat). Yang

dapat diterima oleh akal dari riwalat-riwapt itu hanp dua, laitu:
1. Orang-orang Muhajirin yang telah berdiam di Madinah, sebagian besar hidup

dalam keadaan kekurangan, karena saat berhUrah tidak bisa membawa harta
kekayaannp Fng tertinggal di kampung halamanrya, Mekkah. Di Madinah,
mereka mendapati perempuan jalang png kala raya. Ttmbullah keinginannp
untuk menikahi perempuan itu agar beban hiduprya tertolong. Mereka pun
meminta izin kepada Rasul, dan turunlah alat Fng mulia ini. Mereka akhirnp
membatalkan niatnya menikahi perempuan jalang itu.

2. Diriwayatkan oleh segolongan ahli hadis, seperti Abu Daud, at-Tirrmudzi
dan al-Baihaqi bahwa ada seorang sahabat bernama Martsad pergi ke Mekkah
secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan membawa tawanan ke Madinah.
IGbetulan, di Mekkah dia bertemu perempuan bernama Unaq, perempuan
jalang png dulu pernah menjadi kekasihnp sewaktu Martsad belum masuk

lslam. Unaq meminta supala Martsad bermalam di rumahnya. Tentu saja,

Martsad menolaknp. 'Allah telah mengharamkam perbuatan ini, " jawabnp.
Mendengar jawaban itu, Unaq kontan berteriak dan memberi tahu orang-
orang Quraisy tentang adanp Martsad di kota Mekkah. Untunglah, dengan

kecekatannp Martsad bisa meloloskan diri dengan membawa orang-orang

tawanannla ke Madinah. Maftsad menjelaskan: 'Sesampainp di Madinah
aku langsung mendatangi Rasul, lalu aku bertanp: 'Bolehkah aku menikahi
Unaq?" Nabi berdiam diri tanpa memberikan komentar sedikit pun sampai

turunnla alat ini. Apabila kita menuruti jalan pikiran ini, maka makna apt
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ini adalah: lelaki pezina tidak halal menikahi perempuan selain dengan sesama
pezina atau dengan perempuan musyrik.

Sebagian ahli tahqiq berpendapat, firman Allah itu bukanlah memberi
pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina.
Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki )ang tidak berzina. Akan
tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang
jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang
dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup. Tegasnya, alat itu bukan
menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina
tidak sah. Begitu pula sebaliknp, pernikahan antara pria tidak berzina dengan
perempuan pezina.

Mengenai apt an-Nuur )ang ke-3 ini, sebagian ulama menetapkan bahwa
ayat itu sebenarnp ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman
kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka png lain menetapkan bahwa alat
itu mengharamkan kita mengawini wanita pezina.

Golongan pertama berhujjah bahwa alat ini menyuruh kita untuk menikahi
lelaki atau perempuan yang masih bujang. Selain itu mereka mendatangkan
beberapa hadis yang membolehkan kita menikahi perempuan pezina png sudah

bertobat.

Sesungguhnp, apabila kita berpendapat bahwa ayat itu menunjukkan
keharaman menikahi perempuan pezina, maka hendaklah aturan yang demikian
inu diberlakukan kepada lelaki dan perempuan, yaitu keduanla sama-sama dilarang
menikahi lawan jenisnya yang berzina. Oleh karenanya, kami (penulis) cenderung
membolehkan lelaki menikahi perempuan pezina yang telah bertobat, dan
perempuan menikahi lelaki pezina )ang telah bertobat.

Wa hurrima d.znalilu 'alnl mu'miniin : Dan dihammlwn yang demikian
iru kepada semua orang mulonin.

Menikahi perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-
orang Fng serong hukumnlaharam bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan

itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan denplan orang-orang )ang
perjalan hidupnla sudah tidak lurus.

Akan tetapi firman ini tidak bermakna bahwa akad png dilakukan itu haram

dan tidak sah. Makna haram di siniadalah tidak layak dan tidak wajar dilakukan
oleh seorang mukmin. Jika dilakukan akad nikah dengan seorang perempuan
pezina, maka akad itu sah menurut hukum syara', demikian pula akad png
dilakukan oleh seorang lelaki pezina dengan seorang perempuan png saleh.

hra ulamaberselisih paham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan

yang telah dizinai. Abu Hanifah dan Spf i membolehkannp.
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Ibn Mas'ud berkata: "Apabila seseorang berzina dengan seorang perempuan,
kemudian perempuan itu dinikahi, maka keduanla dipandang terus-menerus
sebagai pezina." Pendapat ini dipegang oleh Malik.

KESIMPULAN

Dalam ayat-alat ini Allah menerangkan hukuman png dijatuhkan atas para
pezina yang tidak muhshan dan cara pelaksanaannla. Kemudian Allah
menerangkan bahwa menurut kebiasaan si pezina tentu mencari png sejenis
dengannya, dan mengawini perempuan pezina atau lelaki pezina tiadalah lapk
dilakukan oleh orang-orang Fng beriman.

741

(4) Dan mereka yang memfitnah
perempuan-perempuan png muhsha-
nah (berperilaku baik), kemudian
mereka tidak menemukan empat saksi,
maka cambuklah mereka berdua itu 80
kali. Janganlah kamu sekali-kali
menerima kesaksian mereka dan
merekalah orang-orang png hsik.

(5) Melainkan mereka png telah bertobat
sesudah itu, dan memperbaiki diri
mereka. Maka sesungguhnya Allah itu
Maha Pengampun lagi Maha Kekal
rahmat-Nya.,

rqt{;, fr$?ll+e;6;;fr;t6
W|'W#W*rk;*cpt^Fu

ds;r*ay;a$j

'br$rk64t;:,:nStYrJ$
^, /ft<et*-ssf

TAFS!R

wal la4ziirw yarmuurul muh-shanaati tsumma lam ya'tuu bi arba'ati
syuhadaat fajliduu hum tsamaaniina jaldatan : Dan merela yang
memfitnnh perempuan-perempuan yang muhshanah @eryeilafu baik),
kemudian merelu tidnk menemulan empat saksi, mala cambulclah merela
iru 80luli.

orang-orang png menuduh perempuan merdeka dan berperilaku baik dengan
tuduhan telah berzina, tetapi ternlata mereka tidak bisa mendatangkan empat
saksi png adil dan menpksikan apa )ang dituduhkan dengan mata kepala sendiri

'? Ksitlcan dengan 5.65: atbTbalaaq.
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bahwa perempuan itu berbuat serong, maka hendaklah mereka (png menuduh)
dicambuk 80 kali. Ini sebagai hukuman atas ruduhan )ang tidak bisa dibuktikan
kebenarannp alias tuduhan bohong.

Wa laa taqbaluu lahum syahaadatan abadan : Janganlah lamu selali-
lali menerima l<esal<sian merela.

Janganlah kamu menerima kesaksian mereka atas sesuatu urusan untuk
selama-lamanp.

Wa ulaa-ilu humul laasiquun : Dan merelulah orang-omng yang fasik.

Orang yang menuduh tanpa bukti atas suatu tuduhan sama artinla memfitnah.
Pemfitnah itu sama dengan penentang Allah, tidak menaati-Nya, dan justru
mengerjakan suatu dosa besar.

Illal la4ziirw taabuu mim ba'di dualilu wa ash-lahuu fa inrulla.aha
ghafuurur mhiim : Melainlan merela yang telah bertobat sesudah itu,
dan memperbaiki diri mercla. Mala sesungguhnyaAlloh itu Maha Pengantpun

lagi Maha Kel@l rahmat-Nya.

Kecuali jika mereka (para penuduh) telah bertobat dengan mengakui
kesalahannya dan merasa menyesal serta terus-menerus memperbaiki perilakunp.
Para ulama berselisih paham tentang siapakah png dimaksud dengan png bertobat
di sini. Apakah orang fasik atau para penuduh itu.

Menurut pendapat Syuraih, Sa'id ibn Jabir, dan Abu Hanifah, yang dimaksud
dengan orang )ang bertobat di sini adalah orang fasik png bukan penuduh itu.
Karenanp, kesaksian penuduh tetap ditolak, walaupun sudah bertobat. Sa'id ibn
Musayyab dan segolongan ulama salaf, Malik, asy-S1af i, dan Ahmad berpendapat
bahwa yang dikehendaki dengan 'yang bertobat" adalah 'penuduh dan orang
fasik". Jika demikian, maka kesaksian mereka diterima, asal telah bertobat, png
dengan itu hilanglah hukum (status) fasiknp.

Kata asy-Sp'bi dan adh-Dhahak, kesaksian parapenuduh tetap tidak diterima,
walaupun sudah bertobat, kecuali jika dia benar-benar mengakui tuduhannp
dahulu adalah dusta. Kalau sudah berbuat demikian barulah kesaksianrya diterima.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang png memfitnah
perempuan muhslunah memperoleh dua azab, yaitu azab dunia dan azab akhirat.
Di dunia dicambuk 80 kali dan kesaksiann)a ditolak, di akhirat ditimpa azab
png pedih, kecuali dia telah bertobat dengan tobat png sungguh-sungguh dan
terus-menerus memperbaiki amalanrya.
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(6) Dan semua orang )ang menuduh isteri-
isterinp tetapi tidak mempunpi saksi
kecuali dirirya sendiri, maka hcrrdaklah
masing-masing penuduh bersumpah
empat kali dengan nama Allah bahwa
dia adalah orang-orang yang benar.

Dan kesalsian yang kelima adalah
sesungguhnya 'laknat Allah akan
menimpa dirinp jika dia berdusta."

Perempuan itu dapat menolak hukum
had yang telah ditetapkan kepadanp
dengan benumpah empat kali dengan
nama Allah bahwa suami yang
menuduh itu adalah orang yang
berdusta.

(9) Dan kesaksian yang kelimanp adalah
'sesungguhnya Allah akan memurkai-
np jika suami itu orang )ang benar"
(dalam tuduhannla).

(10) Seandainya bukan karena keutamaan
Allah atas kamu berserta rahmat-Nya
(tentulah telah menyegerakan siksa
kepadamu). Sesungguhnya Allah itu
Maha Menerima tobat lagi Maha
Ilakim.
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TAFSIR

' wal la4ziitu yannuwu azwaajahum wa lam yahrt rahum syuludaa-u
illaa anfusuhum ta syahaadan ahadihim arba'u syahaadutim biltaahi
inrwhuu la mirush sluadiqiin. Wal kluamisatu anna la'natallaahi 'alaihi
in lraaru mirul luadzibiin : Den s emuo o rung yang moudth istei-ist erin)n
(benina) tetapi tidak mempunyai sal<si kecuari dirirrya sendiri, malu
hendalrlnhmasing-mnsing perwd,th bercumpah anpat rali dengan rwmn Altalt
balwa dia adalah omng-omng yung berur. Dan tcesat<sinnyang t<elima adalatt
sesungguhnya'l.alont Allah alan menimpa dirinya jila dia berdtsta.'
Para suami yang menuduh isterinp berzina, tetapi tidak dapat mendatangkan

empat saksi png membenarkan tuduhannp itu, maka hendaklatr dia bersaksi
atau bersumpah empat kali, dengan mengatakan: 'Aku bersaksi dengan nama
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Allah 1ang Maha Besar bahwa sala benar dalam tuduhan saya, bahwa isteri sap
telah berzina." Setelah empat kali dia mengucapkan kalimat kesaksian (sumpah)

itu, maka pada kelimarya dia mengucapkan kalimat: 'Aku akan tertimpa laknat
Allah jika aku berdusta dalam tuduhanku ini."

Seorang suami lang menuduh isterinp berzina, dia wajib dUatuhi hukuman
seperti png telah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Yang dapat menghindarkan
si penuduh dari hukuman itu adalah mendatangkan empat saksi atau dengan ber-
li'an (sumpah terlaknat), piru bersumpah empat kali dan padakelimanp mengutuk
(melaknat) dirinp jika tuduhan itu tidak benar.

Jika si suami berbuat demikian, maka isterinya dikenai hukuman rajam, jika
si isteri tidak menolak tuduhan suami dengan li'an pula.

Wa yaha-u 'anhal 'a4rnaba an tasy-hada arba'a sya-haadaotim billtahi
innahuu la mirul kat4zibiin. Wal kluamisata anru gha4htballaahi
'alaihaa in lranru milush shoadiqiin : Perqnpuan itu dqa menolak hulonn
hadyang tehh ditaapkan kqadarrya dengan benumpah empat lali dcngan
nama Allah bahwa suami yang menuduh itu adalah omng yang berdusta.
Dan kesal<sian yang l<climanya adalah 'sesungguhrrya Allah alun
memurluhrya jila suami iru omng yang benar" (dalam tudulwnnya).

Jika si isteri menolak tuduhan suaminla, maka hendaklah dia ber-li'an sepefti
png dilakukan oleh suami, dengan perkataan: 'Sa1a bersaksi dengan nama Allah
png Maha Besar, bahua suami saya berdusta." Kalimat ini diucapkan empat
kali, sedangkan untuk kelima kalinp dia berucap: 'IGmurkaan Allah akan
menimpa diriku jika suamiku itu benar dalam tuduhannp kepadaku."

Di antara hukum-hukum )ang berkaitan dengan li'an adalah, apabila seorang
suami ber-li'an atas isterinla, maka ada png berpendapat bahwa si isteri itu
menjadi haram selama-l.amanp dan ada pula png berpendapat bahwa si isteri
diserupakan dengan status isteri png sudah ditalak ba'in. Boleh dinikahi kembali
setelah suami mencabut tuduhannp dan menjalankan hukuman had unnrk dirirya.

Wa lau laa fadh-lullaahi 'alaikum wa mhmatuhuu wa annallaaha
tawwaabwt lukiim = SeandailW bulant larena lreunmaan Allah ans lamu
berserta mhmat-Nya (tentulah telah menyegeralan sil<sa kepadamu).
Sesunggufuryv Allah itu Malru Mmerima tobat lagi Maln Hakim.

Seandainp Allah tidak melimpahkan karunia-Np dan tidak melimpahkan
rahmat-N1a kepadamu, tentulah Dia akan menimpakan siksa png kamu tidak
akan mampu memikulnp. Tbtapi Allah iru sangat menerima tobat hamba-Np.

T[han membenarkan bagi suami ]ang tidak bisa mendatangkan empat salsi
untuk menguatkan tuduhannp dengan bersaksi @ersumpatr) empat kali dan pada
kelima kalinp bersumpah laknat )ang mengutuk diriqa sendiri, jika tuduhannp
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tidak benar. Dengan demikian terbukalatr bagi suami untuk mengadukan isterinp
kepada hakim. sebaliknp, si isteri juga diberi hak membela diri dari tuduhan
suaminla dengan jalan png sama, pitu berJi'an. Dengan demikian tertutuplah
kedustaan mereka di dunia. Apabila mereka bertobat, Allah menerima tobatnya,
lalu terbebaslah mereka dari azab dunia dan azab akhirat.

Sebab turun ayat

Hilal ibn umayyah menuduh isterinp di depan Nabi, bahwa isterinp berzina
dengan Sprik ibn sphma. Nabi berkaa kepadanp: 'Kamu harus mendatangkan
saksi untuk kami, supa5a kami tidak menjatuhkanhad kepadamu." Hilal menjawab:
"Ya, Rasulullah, apakah seorang suami png mendapati isterinp berzina harus
mencari saksi?" Nabi kembali mengulang pernlataannla. Maka, Hilal pun berkata:
"Demi Allah png telah mengutus kamu, tuduhanku adalah benar, dan mudah-
mudahan Allatr menurunkan alat dalam hal ini, png membebaskan aku dari
hukuman had." Tidak lama kemudian turunlah ayat ini.

Menurutsuatu riwayat, yang menuduh isterinp ketika itu bukan Hilal,
Uwaimir ibn Zaid (H.R. Ahmad).

Ada png meriwayatkan bahwa ketika turun alat *qadznf 
lang mencakup

suami dan lain-lain, berkatalatr sa'ad ibn Muadz kepada Rasul: "HaiRasulullah.
Apakah jika aku mendapati isteriku bersama seorang lelaki aku harus
mendatangkan empat orang saksi, dan aku membiarkan lelaki itu tetap hidup?
Demi Allatr, saya akan memenggal lehernya."

Mendengar hal itu, Rasul pun berkata: *Apakah kamu heran melihat sikap
cemburu sa'ad itu? Aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu
daripada aku." Beberapa saar kemudian datanglatr Hilal ibn Umayyah png
mengemukakan tuduhannya, dan turunlatr ayat ini.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjeraskan hukum suami menuduh isterinp
berzina. Si suami akan terbebas dari hukuman had, jika dia bersaksi luersumpah;
empat kali png diakhiri (sumpah kelima) mengutuk (melaknat) dirinla, apiuita
tuduhannp tidak benar. Alat ini juga menjelaskan, si isteri png ditudui, oim
membebaskan diri dari hukum r.ljam dengan mengangkat sumpatr atas kesalsian
si suami.

tetapi
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( 1l ) Sesungguhnya mereka yang membawa
tuduhan bohong adalah suatu jamaah

dari kamu juga. Janganlah kamu
menyangka (tuduhan itu) suatu
kejahatan (keburukan) bagimu. Bisa
jadi merupakan kebaikan bagimu. Tiap
orang akan memperoleh pembalasan

atas dosa yang telah mereka perbuat.
Dan orang langmula-mula melempar-
kan tuduhan bisa terkena aztb yang
besar.

( 12) Mengapakah, ketika kamu mendengar
tudtrhan-tuduhan itu, para muknin dan
mukminat tidak berbaik sangka
terhadap diri mereka dengan berkata:
'[ni adalah suatu tuduhan yang benar-
benar bohong. "

(13) Mengapakah orang yang menuduh itu
tidak mendatangkan empat onng saksi.
Ketika mereka tidak mampu men-
datangkan saki-saksi, merekalah orang
yang berdusta di sisi Allah.

(14) Seandainya bukan karena keu0amaan

dan rahmat Allah kepadamu di dunia
dan akhirat, tentulah kamu telah di-
timpa azab png besar karena tuduhan-
tuduhan png kamu percakapkan.

(15) (Ingatlah) ketika kamu menerima
tuduhan-tuduhan bohong itu dengan
lisanmu dan kamu mempercakapkan
apa yang kamu sama sckali. tidak
mengetahuinla dan kamu menpngka-
nya scbagai hal yang ringan saja.
Padahal itu sangatlah besar dosanya di
sisi Allah.

(16) Mengapakah ketika mendengar
(tuduhan itu) kamu tidak bcrkata:
'Tidak boleh hta mempercakaplcan hal
ini. tvlaha Suci Engkau, ini adalah srutu
kebohongan png besar."
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(17) Allah menasihati kamu, supala kamu
janganlah sekali-kali kembali yang

seperti itu (mempercakapkan tuduhan
bohong), jika kamu benar-benar orang
png beriman.

( I 8) Dan Allah menjelaskan apt-apt-Np
kepadamu; dan Allah itu Maha
Mengetahui lagi Maha Hakim.

(19) Sesungguhnya mereka yang menyukai
tersebarnya berita cabul (pelanggaran
susila) di kalangan orang-orang
mulanin akan tertimpa azab yang pedih
di dunia dan akhirat. Allah itu
mengetahui, sedangkan kamu tidak
mengetahui.

(20)Sebenarnya kalau bukan karena
keutamaan dan rahmat Allah (tentulah
kamu telah binasa). Dan sesungguhnp
Allah itu Maha Fenppng lagi Maha
Kekal rahmat-Nla.

(21) Wahai semua orang yang beriman.
Janganlah kamu mencmpuh jalan setan.

Barangsiapa mengikuti jalan-jalan
setan, maka sesungguhnla setan itu
mCnyuruh mengerjakan kekejian dan
kemunkaran. Seandairya bukan karena
keutamaan dan rahmat-Nya, kamu
sama sekali tidak bisa benih dari dosa;
akan teapi Allah membersihkan (dosa)

siapa png Dia kehendaki, dan Allah
itu Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.s

(22)Dan janganlah orang-orang yang
mempuryai kelapangan dan keutamaan
di antara kamu bersumpah bahwa dia
tidak mau menolong kerabat-
kerabatnla, kepada orang miskin dan
orang-orang muhajir (berhijrah) di
jalan Allah. Hendaklah mereka
memberi maaf dan memejamkan
(mcnutup). mata atas kesalahan-
kesalahan mercka. Apakah kamu tidak
zuka Allah mengampuni dosadosamu?
Allah itu Maha kngampun dan Maha
Kekal rahmat-Nf.
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TAFSIR

Inrul la4ziiru jaa-uu bil ilki 'ttsh-batwn mir*wn : Sesungguhnya merela
yang membawa tuduhan bohong adalnh suatuiatnaah dari lamuiuga.

Mereka png melontarkan tuduhan dusta png jauh dari kebenaran bukanlah
umum umat Islam. Tetapi hanp segolongan kecil dari mereka png telah
bersekongkol untuk menyebarkan tuduhan bohong di kalangan umat Islam. Mereka
png berbuat demikian adalah orang-orang yang digolongkan masuk ke dalam
golongan umatku (Muhammad). Oleh karena itu, janganlah kamu memandang

kejadian ini sangat besar dan janganlah kamu emosional atau sangat marah terhadap

mereka.

Pernah segolongan umat Islam menuduh bahwa Aisph Ummul Mukminin
berbuat serong (selingkuh). Mereka bersepakat untuk menyebarkan kabar bohong

itu dalam masyarakat untuk maksud-maksud tertentu, dan Allah mengetahui apa

png mereka lakukan itu. Mereka inilah png dimaksud dengan alat *segolongan

umat Islam."

Golongan ini terdiri dari Abdullah ibn Ubay, Z,aid ibn Rifu'ah, Hasan ibn
Tsabit, Musahthah, Atsatsah, dan Hamnah binti Jahasy.

Laa tahsabuuhu syarrul hkum bal huwa khairul lakurn : Janganlah lamu
menyangla (tudthan itu) suatu l<ejalntan (l<eburulun) bagimu. Bisa jadi
merupalan trebaitan bagimu.

Janganlah kamu menyangka bahwa tuduhan bohong itu mendatangkan
kejahatan bagimu. Tetapi hal itu lebih baik bagimu karena menghasilkan pahala

yang besar dan menjadi ujian yang nlata bagimu. Karenanp, dari itu akan lahirlatt
kemuliaanmu dengan turunnya alat al-Qur'an yang dibaca sepanjang m,rsa, yang

membersihkan kamu dari tuduhan itu, serta mengancam mereka yang menuduh

dan memuji orang-orang yang tetap menpngka baik atas dirimu.

Allah menjelaskan siksa bagi orang yang melemparkan tuduhan dan
menyebarluaskan tuduhan itu.

Li kullim ri-im minhum maktasaba mirul its-mi : Tiap omng alan
memperoleh pembalasan atas dosayang telah merela perbunt.

Bagi masing-masing orang dari mereka diberi pembalasan sesuai dengan

dosa lang dilakukannp. Ada di antara mereka )ang mempercakapkan tuduhan
itu, ada png hanp tersenpm mendengarkan tuduhan itu, dan ada pula di antara
mereka png bergerak menyebarkannla.

Wal la4zii tawallaa kibmhuu minhum lahuu 'a4zaabun 'a-zhiim : Dan
omng yang muln-mula melemparlwn tuduhan $ang tidak baur) bisa terkena
azab yang besar.
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Orang png memikul sebagian besar dosanla adalatr Abdullah ibn Ubay ibn
Salul png menjadi sumber penpbar tuduhan bohong tersebut. Dia akan ditimpa
azab di dunia dan akhirat. Di dunia diketahui jelas tentang kepalsuan imannp
dan dia seorang munafik, sedangkan di akhirat dia akan diazzb dengan azzb yang
sangat pedih.

Memang Abdullah ibn Ubay inilah yang mula-mula mengarang nrduhan palsu
itu, karena sangat besar permusuhannla terhadap Rasul. Menurut pendapat adh-
Dhahak png berusaha menyebarkan bohong itu adalah Hasan dan Misthah,
keduanya telah dicambuk oleh Rasul sesudah Allah menurunkan alat yang
membersihkan Aisph dari tuduhan tersebut. Selain itu, Nabi telah mencambuk
seorang perempuan Quraisy. Yang disebut sebagai penyebar kabar bohong adalah
Abdullah ibn Ubay, karena didah png ikut membuat isu bohong.

Laulaa idz sami'tumuuhu zhannal mu'minuuna wal mu'minaatu bi
anfusihiln kluiruw wa qaaluu lua4zna itkum rnubiin : Mengapalah,
ketil(a lumu mendengar tudilhaniudulwn itu, pam mulonin dan muloninat
tidak berbaik sangla terlndap diri merelu dcngan berlata: 'Ini adalah
suaru tuduhan yang bennr-benar bohong."

Apakah tidak sebaiknya kamu berbaik sangka terhadap Aisyah png dituduh
itu, ketika dia mendengar tuduhan png dilancarkan oleh ahlul ifki: orang )ang
membuat-buat tuduhan bohong. Bukankah imanmu mendorong kamu berbaik
sangka dan menghindari berburuk sangka kepada orang mukmin. Mengapakah
kamu tidak membantah ketika kamu mendengar tuduhan itu? 'Ini adalah suatu
kebohongan )ang nlata. Apa yang telah terjadi tidak dapat menimbulkan sesuatu
hal png patut dicurigai." Aisph datang dengan mengendarai unta kepunyaan
Shafiran, dan disaksikan oleh semua manusia karena terjadi pada siang hari.

I-aulaa jaa-uu'alaihi bi arba'ai synludaat : Mengqakah omng yang
menuduh iru tidakmendatanglan empat omng sal<si?

Apakah tidak lebih baik mereka png menyebarkan tuduhan bohong itu
membawa empat saksi, yang menyaksikan kebenaran dari apa )ang mereka
tuduhkan itu.

Fa idz lann ya'tuu bisy syuhadaa-i fa ulaa-ilu 'itfullathi humul lua-
dribuun : I@tila merela tidak mampu mendatanglan salai-sal<si, merulalah
omng yang berdusta di sisi Allah.

Oleh karena mereka tidak bisa membawa empat orang saksi untuk menguatkan
kebenaran tuduhannla, menjadilah mereka sebagai orang )ang membuat kerusakan
dengan mendustakan hukum Allah dan spriat-Np.
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wa laulaa fadfuilaahi' alaikwn wa ruhmatuhuu fid dun-yaa war aa-khfiati
la massakum fi.i maa afadh+um fiihi 'a4zoabun 'a-zhiim : seandainya
bulan larena lreutamaan dan mhmat Allah l<epadamu di dunia danakhirat,
t entulah lamu t elnh ditimp a azab yang besar larenn tuduhan-tuduhan yang
lumu percalaplan.

Jika bukan karena limpahan karunia Allah atas dirimu di dunia dengan
berbagai nikmat png di antaranla memberi tempo kepadamu untuk dapat bertobat
dan seandainp bukan karena rahmat Allah png besar untukmu di akhirat dengan
memberi maaf atas kesalahanmu sesudah kamu bertobat, tentulah Allah telah
menyegerakan siksa-Nya bagi kamu di dunia karena kamu mempercakapkan
tuduhan bohong dan palsu itu.

Idz talaqqaunahuu bi alsirutikum wa taquuluuru bi afwaahikum maa
laisa lakum bihii 'ilmuw wa tahsabuuruhuu hayyinaw wahuwa ,indnlloahi

'a-zhiim : Dan (ingatlah) ketil@ lamu menerima tudutnn-tuduhan bohong
iru dengan lisanmu dnn lwmu mempercalaptan apayang ramu sama selali
tidak mengetahuinya dan lamu menyangl<nnya sebagai tar yang ringan
(sepele) saja. Padahal itu sangatlah besar dosanya di sisi Alhh.
seharusnp azab itu telah menimpa dirimu, sekiranp bukan karena keuamaan

Allah dan rahmat-Np, ketika kamu menlambut dan mempercakapkan berita
tuduhan bohong tersebut dan kamu bertanya-tanla tentang hal itu. I<amu
menyebarluaskan sesuatu png tidak benar dengan lisanmu dan kamu menyangka
bahwa soal-soal png demikian itu adalatr masalatr sepele, sedangkan sesungguhnp
hal itu merupakan dosa besar.

Allah menjelaskan bahwa golongan )ang menyebarkan tuduhan bohong itu
melakukan tiga dosa, yaitu:

1. Menpmbut dan mempercakapkan tuduhan bohong itu.
2. Menuturkan sesuatu dengan lisannp png tidak dikuatkan dengan sesuatu

pengetahuan png benar atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannla.
3. Memandang kecil (remeh) persoalan itu, dan menpngka hal itu tidak besar

akibat atau pengaruh negatifrrp.

wa lauha idz sarni'turnuuhu qulnm maa yakuunu latwa an rutalwllama
bi haa4zta sublwarulu haa4ua buhtoanun 'a-zhiim : Mengapalah
ketil@ mendengar (tuduhan iru) lamu tidak bertata: "Kita tidak boleh
mempercalaplan hal ini. Maha suci Englau, ini adahh suatu l<ebohongan
yang besar.

Mengapa ketika kamu mendengar ada nlduhan-tuduhan itu, baik dari sumber
cerita atau dari orang-orang )ang ikut menyebarkan tuduhan bohong itu, kamu
tidak segera membantahnla, tidak mencegah perbincangan itu, dan menganggap
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itu tidak lalak untuk disebarluaskan. Maha Suci Allah, wahaiT\'rhanku, tuduhan

bohong itu adalah tuduhan )ang amat nyata kedustaannya'

Allah memperingatkan hamba-Nya yang mukmin supaya tidak lagi

menyebarkan tuduhan-tuduhan bohong yang seperti itu'

Ya,i-zltukumullaahu an ta'uuduu li mits'lihii abadan in kuntum

mu'miniin : Allah menasihati l(amu, supaya lumu janganlah l<embali yang

sqerti iru (mempercatqplgtt tuduhan bohong), iila luma benar-benar orang

yang beriman.

Semua apa 16ng diterangkan oleh Allah dimaksudkan untuk memberi pelajaran

dan memberi petunjuf agar kamu jangan lagi berbuat seperti itu, jika kamu

benar-benar orang mukmin yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya.

Menuduh isteri Nabi saw. berbuat serong sangatlah bertentangan dengan

dasar dan hakikat iman.

Wa yubayyinullaahu lakumul aayaati wallaahu 'aliimun hakiim : Dan

Unn miij elnslan ayat-ayat-Nya kq adnmu ; dan Allah itu Maha Mengetahui

lagi Maha Hakim.

Allah menjelaskan untuk kamu bahwa dalam Kitab-Nya terdapat ayat-ayat

tasyri',ayat-ayat keutamaan dan peradaban. Allah itu Maha Mengetahui keadaan

111ut t tut -Nyu, U"it png nlata ataupun ydng tersembunyi. Allatr juga Maha Hakim

dalam meletakkan segala urusan di tempatnp masing-masing'

Inrul la4ziiru ynhibbuurw an tasyii'al faahi'syatu fil la4ziina anmanuu

lahum ,a4znaiun aliimun fid dun-yaa wal aa-khilati : Sesungguhrrya

merelu yang menyul<ni tenebarnya berita cabul (pelanggamn susiln) di

lalangan orong-or*g mulonin alan tertimpa azab yang pedih di dmia dan

akhimt.

Firman ini memberi pengertian agar kita tidak mempercakapkan berita-berita

percabulan @orno, asusita) diOepan anak-anak. Sebab, perbincangan itrrr seringkali

mendorong anak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, seperti penyimpangan

seksual )ang merusak moralnla.

Mereka yang menyebarkan berita perzinaan dalam keluarga Nabi akan

memperoleh aT:;b Yan1pedih di akhirat.

wallaahu ya,lamu wa antum laa ta'lamuttn : Allnh itu mengetahui,

sedanglan lumu tidak mengetahui.

Allah mengetahui yang demikian itu atau 1ang lebih banlak dari itu, sedangkan

kita tidak mengemh;i bencana (musibah) yang bakal timbul akibat dari
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perbuatanmu itu. Karenanya sangat baik sekali kamu mengikuti semua perintah

Allah.

Wa laulaa Iadh-lullaahi 'alaikum wa ruhmatultuu wa antullaaha ruuufur
ruhihn : Sebenantya lalau bulun larena l<eutarnaan dan mhmat Allah

Qentulah lamu telah binasa). Dan sesungguhnya Allah itu Maha Perryayang

lagi Maha l<el@l mhmat-I,lya.

Seandainp bukan karena limpahan karunia Allah kepadamu sesudah kamu

memperbincangkan tuduhan bohong itu dan memungkinkan kamu bertobat,
tentulah kamu telah binasa. Akan tetapi karena Allah Maha Penyalang kepada

hamba-Np, maka Dia menunjukkan kamu tentang apa yang lebih baik dan

menjelaskan kepadamu tentang apa )ang lebih baik, serta menerangkan berbagai

bencana yang timbul akibat tuduhan-tuduhan )ang buruk (negatif) itu.

Yan ayy ulul la4ziiru tutnnnuu lao tafr abi' uu kltulhuwaatisy sy ai4luani :
Wahai semuo omng yang beriman, ianganlnh lumu menempuhialan setan.

Wahai semua orang )ang membenarkan Allah dan Rasul-Np. Janganlah

kamu mengikuti jalan setan dan langlah-langkahnla, jangan pula menyebarluaskan

kabar cabul di kalangan maslarakat muslim.

Wa may yattabi' khu4huwaatisy syai4haani fa innahuu yo'rnura bil fah-
syaa-i wal mwtluri : furungsirya mengilotti jalan-jalan seten, mala sesung-
guhnya setan itu merryuruhnya mengerjalan l<ekejian dan l<emunlamn.

Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu menyuruh
kamu melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan senantiasa mengajak kamu
kepada semua perbuatan )ang memudaratkan kamu di dunia dan akhirat.

Wa hulaa failh-lullaahi 'alaikum waruhmatuhuu mut znlua mit*un min
ahadin abadan : Seandafurya bulan larena leutanutan dan mhmat-It{ya,
lamu sama selali tidnk bisa benih dari dosa.

Seandainp bukan karena keutamaan Allah dan rahmat-Np, serta taufik
png diberikan kepadamu untuk bertobat png menghapuskan dosa-dosamu dan

membersihkan kotoranmu, tentulatr tidak ada seorang pun )ang bersih dari dosa

dan tentulatr Allah menyegerakan siksa-Np kepadamu.

Wa laakinnallaaha yuzakkii may ya-syaa-u : Akan tetapi Allah
membercihlan (dosa) siapayang Dia l<ehendaki.

Allatr Yang Maha Berkuasa menyucikan dosa siapa saja png Dia kehendaki
dari hamba-hamba-Np dengan menerima tobatrya sebagai suatu keutamaan dan
rahmat-Np, sebagaimana Allah telah berbuat kepada orang ,ang hatinp bersih
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dari penpkit munafik yang telah turut menyebarkan tuduhan bohong, seperti
Hasan, Misthah, dan lain-lain.

Wallaahu samii'un'aliim : Dan Allah iru Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Allah mendengar segala apa yang kamu percakapkan dengan lisanmu
mengenai fitnah dan tuduhan-tuduhan bohong. Allah pun mengetahui apa yang
terkandung di dalam hatimu, baik kesukaanmu menyebarkan berita zina ataupun
kebencianmu terhadap perbuatan itu. Allah akan memberikan pembalasan
kepadamu.

Wa loa ya'tali dul fadh-li minkwn was sa'ati ay yu'tuu ulil qurbaa wal
masaakiiru wal muhaajiriirufii sabiilillaahi : Dan janganlah omng-orang
yang mempunyai l<elapangan dan l<eutamaan di antam lamu benumpah
bahwa dia tidak mau menolong kembat-l<cmfutnya, kcpada omng miskin,
dan omng-omng muhajir @erhijmh) di jalan Allah.

Janganlah orang-orang )ang mempunyai keutamaan dan keleluasaan harta di
antara kamu bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan hartanp kepada kerabat
png miskin dan turut berhijrah, seperti Misthah, seorang putra dari paman Abu
Bakar yang fakir dan ikut berhijrah dari Mekkah ke Madinah serta ikut berperang
di Badar.

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Abu Bakar mengetahui Misthah
ikut menyebarkan tuduhan bohong terhadap Aisyah png tidak lain juga putri
Abu Bakar sendiri, beliau pun bersumpah tidak lagi akan memberi pertolongan
kepada Misthah, sehingga turunlah alat ini.

Sesudah Allah menurunkan alat )ang membersihkan Aisph dari tuduhan
bohong tersebut, menerima tobat orang-orang )ang menyebarkan tuduhan bohong
dan menjatuhkan hukuman kepada mereka, maka Allah menyuruh Abu Bakar
kembali memberikan kasih sayangnp kepada Misthah, salah seorang kerabatnp.

Wal yafuu wal yash-fahtnt : Hendaklnh merela memberi maaf dan
memejamlan (menutup) nuta atas l<esahlnn-lcesalalwn merelu.

Hendaklah orang-orang png berada (mampu secara finansial) memaafkan
kesalahan orang lain dan tidak menahan apa png pernah diberikan kepadanp
sebelum mereka melakukan kesalahan. Hendaklah orang-orang yang mempunpi
keutamaan kembali memberikan apa )ang pernah diberikan kepada orang yang
berbuat salah itu.

Aloo ttiltibbuuru ay yagh-firulhahu lakum : Apaluh lamu tidak sula
Al lah meng amp uni do s a- do s amu ?
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Apakah kamu tidak suka Allah menutupi dosa-dosamu dengan melimpahkan
keutamaan-Np kepadamu? Sebagaimana kamu mengampuni orang png berbuat
salah kepadamu, begitu pulalah Allah mengampuni dosamu. IGtika turun alat
ini, ash-Shiddiq pun berkata: "Demi Allah kami sangat suka Allah mengampuni
dosa kami." Setelah itu beliau pun memberi nafkah kepada Misthah.

Wallaahu ghafuwar ruhiim : Allah itu Maln Pengampun fun Maln Kelul
rahmat-Nya.

Allah Maha Mengampuni semua dosa orang )ang taat kepada-Nya dan

mengikuti perintah-Nya. Allah Maha Rahim, tidak akan mengazab orang )ang
berdosa yang telah memohon ampunan dan bertobat.

Firman Allah ini mendorong kita untuk memberi maaf dan mengandung
suatu janji bahwa kita akan memperoleh ampunan dosa jika suka memberi maaf
serta memotivasi kita untuk selalu berperangai (berakhlak) luhur.

Sebab turun ayat

Di antara kebiasaan Rasul apabila pergi ke suatu medan tempur adalah
membuat undian untuk isteri-isterinla. Di antara png mendapat undian itulah
png pergi bersama Nabi ke medan perang. Pada kali ini yang memenangi undian
adalah Aisph.

Pada bulan Spkban tahun 5 Hijriah, beliau menyiapkan pasukan untuk
berperang dengan penduduk Bani Mushtaliq yang akan memerangi Nabi. Golongan
ini dikepalai oleh al-Harits ibn Abidh Dhira'.

Rasulullah pergi dengan sepasukan sahabat-sahabatnla dan segolongan
munafik png belum pernah turut berperang. Setelah Nabi menggempur Bani
Mushthaliq dan dapu menawan anak-anak dan isteri-isteri mereka serta mendapat
harta rampasan perang, beliau pun kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang
itu Nabi berhenti di suatu tempat. Pada istirahat Aisyah pergi buang air. Setelah
kembali ke perkemahan, Aisyah mengetahui kalungnya hilang. Padatral kalung
itu pinjaman dari saudaranp. Dia kembali ke tempat di mana diperkirakan
kalungnp jatuh. Bersamaan dengan itu, pasukan meneruskan perjalanan. Para
pemikul sekeduf (tandu) yang diduduki Aisyah pun berangkat, tanpa menladari
bahwa Aisyah tidak berada di dalamnya. Aisph berbadan kecil, sedangkan
pembawa tandu cukup banyak, sehingga tidak merasakan sesuatu dengan belum
naiknya Aisyah ke dalam tandu.

Setelah kalungnp ditemukan, Aisyah pun kembali ke perkemahan. Betapa
terkejutnla, pasukan sudah berangkat meneruskan perjalanan. Maka duduklah
dia di bekas perkemahan dengan harapan para pembawa tandu kembali
menjemputnp setelah diketahui dirinp tidak berada dalam tandu. Dalam keadaan
menunggu pasukan menjemput kembali, Aisyah teftidur karena kelelahan.
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Ternyata tidak hanp Aisph )ang rertinggal dari pasukan. Shafwan ibn
Mu'aththal as-sulamy juga tertinggal. Saat pasukan berangkat meneruskan
perjalanan, dia pun tertidur. IGtika shafwan bangun dari tidurnp, dia terkejut
menemukan pasukan sudah berangkat. Dia bertambah terkejut, teiita mengetahui
ada seorang perempuan yang ternlata Aisph, isteri Rasul, juga tertid-ur dan
tertinggal dari pasukan. setelah berpikir sejenak, dia memutuirin untut segera
meneruskan perjalanan dan Aisph pun dia naikkan ke kendaraannp, tinpa
berbicara sedikit pun dengan yang bersangkutan. Dia segera menuntun
kendaraannla, sampai akhirnp mampu mengejar pasukan png sudah berangkat
Iebih dahulu.

Ictika anggora pasukan menpksikan kedaangan shafimn png juga membawa
Aisyah, di antara mereka ada png berkasak-kusuk mengenai hal itu. Adalah
Abdullah ibn Ubay png menyebarkan tuduhan bahua ai*yrn telah berbuat serong
dengan Shafwan. setibanp pasukan di Madinah, isu tuduhan Aisph berbuai
serong makin terdengar santer dan meluas ke masyarakat.

Mendengar isu negatif tentang isterinya, Rasulullah pun tidak bisa diam
diri. Dia segera bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, apakah perlu
menceraikan Aisph arau ridak. Ali secara implisit (tidak tegas) ,engusulkan
kepada Nabi agar menceraikan Aisyah. Adipun Usamalr melarang Rasul
menceraikan Aisph, dan mengharapkan beliau tidak mempedulikan isu-Isu png
disebarkan oleh musuh-inusuh beliau.

Aisph sendiri, setibanla di Madinah, jatuh sakit sekitar sebulan. Oleh karena
itu dia tidak begitu mengetahui apa )ang dipercakapkan orang tentang dirinp.
Beliau hanya berkata: "Rasulullah tidak akanm".ugukun diriku. cuma aku tidak
mendapatkan keramahtamahannla, png biasa aku peroleh jika aku sakit. Beliau
hanla masuk kamar memberi salam dan menaryaran haoaanku, kemudian keluar
lagi. sesudah aku sembuh, barurah aku ahu apa )ang dipercakapkan orang tentang
diriku. Mengetahui hal itu, aku kembari sitiioan lebih berat dari sakit
sebelumnla."

Pada suatu hari Rasuluilah menjenguk Aisph, dan Aisph meminta izin
untuk kembali ke rumah orang tuanya. Nabi pun mengizinkan. iesampai di rumah
alahnya, Abu Bakar, ibunp yang menlambut, berusaha menenangkan^hati putrinya
itu. "wahai anakku, tenangkanlah hatimu. Kerapkali perempuan cantit prg
mempunyai madu (suami beristeri lebih dari satu) terhidarght rh,- u*pnpl
Mendengar nasihat ibundanp itu, semalaman Aisyah menaigis dan tidak bisa
tidur sekejap pun.

Sebulan lamanla tidak turun uahyu mengenai urusan ini. Sesudah uahyu
datang png isinp membersihkan Aisyah dari tuduhan berlaku selingku-h,
Rasulullatr memerintahkan hukum cambuk kepada orang-orang png menpbarkan
isu bohong tentang isterinla, Aisph, masing-pnring gb.rrSumr. Tetapi Rasul
tidak memerintah untu\ mencambuk Abdullah ibn ubay. penyebabnp dia tioat
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dicambuk, karena tidak terbukti bahwa dia png membuat tuduhan palsu itu.
I(arena kelicikannya itu, dia akhirnp terlepas dari hukuman membuat dan

menyebarkan tuduhan bohong.

Para sahabat yang terkena hukuman cambuk, antara lain Misthah ibn Hatsatsa,

Hasan ibn Tbabit, dan Hannah binti Jahhasy. IGtiga orang ini merupakan mukmin
yang benar, dan tobatnya diterima oleh Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab-
kitab Shahih, kitab-kitab Sunan, kitab Musnad, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan kebersihan Aisyah dari tuduhan bohong

yang dilontarkan oleh para munafik. Dalam kaitan ini, beberapa sahabat juga

tertipu oleh penyebaran tuduhan dan mempercayainp. Ayat ini diturunkan untuk

memelihara kehormatan Rasulullah saw.

744

(23) Sesungguhnla mereka lang menuduh
perempuan-perempuan yang sudah

bersuami (muhshanah), yang hatinla
bersih dan beriman, maka mereka itu
dikutuk di dunia dan akhirat; dan
baginya azab png besar.

(24) kldatmrn (kiamat ketika) lidah, angan,
dan kaki mereka menjadi salsi atas apa

yang telah mereka kerjakan.a

(25) Pada hari itu Allah menyempurnakan
pembalasan jang wajib mereka terima.
Mereka mengetahui sesungguhnya
Allah itu Tuhan yang berhak menyata-

kan segala macam masalah.

(26) Semua perempuan png buruk peker-

tinp adalah untuk lelaki yang juga
buruk pekertinya, dan semua lelaki
yang pekertinp buruk adalah untuk
perempuan png juga buruk pekertinp.
Dan semua perempuan yang baik
adalah untuk lelaki yang baik dan
semua lelaki yang baik adalah untuk

U-t%itS;;;:uitlt-+e$r*itt1
d'*'$61;l;;;*{'sw\r4il

rufi:ff;.&ww,^6;i

-;:bttit5st:x-:*t*'ry#ry;

"4('{t
,e,$s3{!yqr,$iq

|gxt$';,grbi$t1Wv
's:;'r#,fl")*l€451ii

6r*
a Kaitkan dengan S.75: al-Qiyaamah.
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perempuan yang baik pula. Mereka
bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Bagi
mereka ampunan dan rezeki yang
mulia.5

TAFSIR

Inrul la4ziina y armuutwl muh-shanaatil ghaafilmtil mu' mirwati lu, inuu
fid dun-yaa wal aa-khimti wa lahum 'a4zaabun 'a-zhiim : Sesungguhnya
merela yang menudah berbunt serong l<epada perempwm-perempuan yang
sudah bercunmi (muhshatnh), yang hatinyw benih dan beriman, mala mercl<a
itu dihttuk di dunia dan akhimt; dan baginya aznb yang besar.

Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada perempuan yang
terpelihara dan yang bersih hati dan pikirannp dari perbuatan-perbuatan keji
serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dijauhkan dari
rahmat Allah di dunia dan akhirat. Kelak mereka akan menerima azzb yang
pedih sebagai pembalasan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Merekalah
png menjadi sumber tersebarnya tuduhan keji terhadap perempuan-perempuan
png bersih (suci), dan merekalah png menyebarkan tuduhan cabul di kalangan
orang mukmin. Mereka memikul dosa itu dan dosa orang-orang yang membantu
menyebarluaskan isu bohong.

Hukum mengenai penyebarluasan tuduhan zina ini juga berlaku untuk tuduhan
yang dilontarkan kepada orang lelaki. Dikhususkan dengan tuduhan kepada
perempuan dalam apt ini karena menuduh perempuan berbuat serong merupakan
tuduhan yang sangat menpkitkan hati. Sebab, umumnla perempuan dalam posisi
lemah, png mudah menjadi sasaran penyebaran tuduhan bohong.

Mereka lang menyebarkan tuduhan itu, khususnla kepada Aisph Ummul
Mukminin dikutuk oleh malaikat dan para mukmin sampai hari kiamat. Mereka
akan jauh dari rahmat Allah di dunia dan memperoleh hukuman cambuk. Di
akhirat, mereka akan memperoleh kutukan dan dimasukkan ke neraka.

Yauma tasy-hadu'alaihim alsirutnhum wa aidiihim wa arjuluhum bi maa
lwanuu ya'maluun : Pada hari (kiamat latil@) lidah, tangan dan kaki
merela menjadi saksi atas apa yang telah merela kcrjalan.

Mereka akan memperoleh azab yang berat pada hari ketika mereka tidak
bisa lagi mengingkari dosa png diperbuatnla di dunia, karena kesaksian lisan,
tangan dan kaki mereka. Mereka terpaksa harus mengaku kebenaran tentang apa
png telah dikerjakan di dunia.

5 Kaitkan dengan awal-awal surat.
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Memang pada hari itu mereka berupaya untuk mengingkari apa png
dihadapkan kepadanp. Namun mereka tidak berbuat seperti itu, karena lisan,

tangan, dan kaki mereka mengakui semua dosa png telah diperbuatnla.

Yauma-idziy yuwaffiihimullaahu diinahumul haqqa wa ya'lamuuna
annallaaha huwal haqqul mubiin : Pada hari itu Allah merryempumalan
pembalasan yang wajib merela terima. Merelu mengaahui sesungguhnya

Allnh itu Tfuhan yang berhak menyatalan segala macam masalnh.

Pada hari itu, hari kiamat, semua anggota tubuh menjadi saksi, dan Allah
pun menyempurnakan pembalasan )ang layak mereka terima. IGtika itu, mereka

meyakini bahwa semua png dijanjikan oleh Allah adalah hak (benar), dan Allah
adalah T\rhan lang hak, png melahirkan (memperjalankan) semua urusan
sebagaimana mestinla.

Al klubiiasantu lil khabii-tsiitu : Sqrura perempwm yang burukpelrertiltya
adalnh untuk lel"aki yang juga buruk pekertirrya.

Bagaimana kamu menuduh isteri Nabi, apakah kamu tidak mengaahui bahwa
perempuan-perempuan png berperilaku buruk adalah kepunpan lelaki pttg buruk
pula. Sebab, menurut kebiasaan, masing-masing sudah mempunlai pasangannla

sendiri png cocok.

Wal khabiiasuutu lil klwbii+saai : Dan semuo lelaki yang pel<ertinya

buruk adalah untuk perempuan yang juga buruk pelcertirrya.

Semua lelaki png berperilaku buruk adalah untuk perempuan )ang juga

buruk pekertinp. Sebab itulah png menjadi pasangannla, dan dengan demikian
mereka bisa hidup bersama.

Wath twifuotulith thoyyibiirw : Don senuatperernpwtnyang fuikadolah
untuk lelnki yang baik.

Perempuan-perempuan png berperilaku baik untuk lelaki png baik pula.
Sebab kita tahu bahwa orang )ang bisa hidup rukun dan damai adalah orang )ang
seimbang keadaannp.

Wath tlroyyibuutw lith t@iboati : Dan semuo lelaki yang baik adalah
untuk p erempwm yang baik pula.

Semua lelaki png berperilaku baik adalah untuk perempuan png pekertinp
baik pula. Lrlaki 1ang baik biasanp tidak cenderung memilih perempuan )ang
pekertinp tidak baik.

Apabila Rasulullah adalah sebaik-baik orang png baik dan seutama-utama
manusia, tentulah Aisph png disebut ash-Shiddiqah adalah seorang perempuan



2808 Surat 24: an-Nuur Juz 18

)ang paling baik, dan dengan demikian batallah tuduhan-tuduhan bohong yang

dilontarkan oleh kaum munafik.

Uaa-ilw mubana-uuna mim maa yaquuluuru : Merel<a bercih dari
tuduhan-tudtthan iru.

Orang-orang lelaki dan perempuan yang pekertinya baik, di antaranp Shafuan
dan Aisph adalah orang-orang png bersih dari tuduhan orang-orang yang buruk
pekertinp.

I-ahum magh-firttuw wa rizqun luriim : Bagi merela ampunan dan rezeki
yang mulia.

Mereka png baik pekertinp itu memperoleh ampunan dari Allah dan juga
memperoleh pembalasan surga.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan suatu hukum )ang umum, bahwa
mereka png melontarkan tuduhan berzina kepada perempuan png telah bersuami
dan bersih hatinp akan dijauhkan oleh Allah dari rahmat-Nya dan akan dimasukkan
ke neraka jahanam, kecuali bertobat dengan tobat nasuha @enuh kesungguhan
dan keikhlasan).

Allah juga menjelaskan bahwa kebiasaan png berlaku, masing-masing
manusia mencari pasangannya. Perempuan-perempuan )ang baik mencari
pasangan png baik, sedangkan perempuan png buruk mencari pasangan lelaki
yang buruk pula. Rasulullah adalah orang )ang paling baik pekertinla, tentulah
isterinya, ash-Shiddiqah, adalah seorang perempuan png baik pula.

745

(Z7)Wahai mereka yang telah beriman.
Janganlah kamu masuk ke rumah yang

bukan rumahmu hingga kamu mem-
peroleh izin dan kamu memberi salam
kepada penghuni rumah. Iru lebih baik
bagimu; mudah-mudahan kamu ingat.

(28) Jika kamu tidak m6xlrlepati seorang pun
di dalam rumah itu, maka janganlah
kamu memasukinya, sehingga kamu
diizinkan memazukirya. Jika dikatakan
oleh png meinpuryai rumah 'keinbali-
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lah kamu", maka hendaklah kamu

kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan

Allah MatB Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.

(29) Ttdakada keberatan bagimu memasuki

rumah yang tidakdidiami, lang kamu

memiliki seswttu keperluan di dalam

rumah itu; Allah itu mengetahui aPa

yang kamu nyatakan dan aPa kamu

sembunyikan.6

d&S;tgG'iv

';a:hY;#*Y,i{Kifi
6#.Wi6'&',f#;,{
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TAFSIR

Yaa ayyuhal la-dziina aamanuu laa tad-khuluu buyuutan ghaira

buywttikum tuttaa tasta'nisua wa tusallimun 'alaa alililua : Wahai merela

yang tel.ah beriman. Janganlah lumumasukl<e rumahyang bulun rumahmu
'sehingga 

lamu memperoleh izin dan lumu memberi salam kqada penghuni

rumah.

Wahai mereka yang telah beriman, ketahuilah bahwa Allah menyerukan

kepada keutamaan dan peradaban. Di antaranya tidak memasuki rumah yang

Uufan rumahmu, tidak mempunpi hak berdiam dan tidak ada sesuatu manfrat,

walaupun rumah itu milikmu, sehingga kamu harus bertanla dulu kepada orang

png mendiami. Apakah kamu boleh memasuki atau tidak.

Meminta izin itu di antaranla dengan mengetuk pintu atau memanggil otang

yang ada di dalam rumah atau dengan mendehem, membaca tasbih dan tahmid,

memberi salam, atau dengan meminta izin.

Larangan memasuki rumah orang lain sebelum memperoleh izin berlaku

umum, Uait< tetati ataupun perempuan, baik yang berada dalam rumah itu mahram

atau bukan. Sebab tiap manusia memiliki sesuatu keadaan yang tidak suka dilihat

oleh orang lain, walaupun orang itu ayah atau anak.

Seorang lelaki bertanp kepada Nabi: 'Apakah sEa harus meminta izin untuk

memasuki kamar ibuku?' Jawab Nabi: 'Ya". Orang tersebut kembali bertanla:

"Ibuku tidak mempunpi khadam @elalan), apakatr aku juga harus meminta izin

tiap memasuki kamarnya?" Nabi menjawab: "Apakah kamu ingin melihatnp

daiam keadaan telanjang?" Sahut orang itu: 'Tidak". Sabda Nabi: 'IGlau

demikian, mintalah izin terlebih dahulu."

Bahkan suami pun dianjurkan meminta izin isterinla, jika memasuki

kamarnya. Sebab bisa jadi isterinya ketika itu sedang tidak ingin dilihat orang

lain.

6 Kaitlcan dengan awal-awal S.31: Lugan dan S.49: al-Hujuraat; awal-awal S.50: Qaaf; S.77:

al-Mwsalaat S.23: al-Mu'minrnrq' S.33: al-Ahzaab; S'4: an-Nisaa', 25'
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Dijelaskan oleh Zainab, isteri Ibn Mas'ud bahwa: 'Apabila Abdullah pulang
daribepergian, sesampainp di depan pintu rumah selalu berdehem. sebab beliau
tidak suka mendapati kami dalam keadaan png beliau tidak senangi."

Menurut lahiriah alat ini, kita terlebih datrulu harus meminta izin dan baru
memberi salam. sebagian ulama berpendapat bahwa salamlah png harus lebih
dulu diucapkan, barulah meminta izin. Inilah png lebih tepat, karena kata 'dan"
tidak memberi faedah di sini. sebagian png lain berpendapat, apabila terlihat di
dalam rumah ada orang, maka hendaklah kita memberi salam, baru kemudian
meminta izin.

Dzaalikum khairul lakum la'allakum ta4ztklmruun : Itu rebih baik
bagimu ; mudah-mudahan lwmu teringat.

Memina izin, memberi salam, dan menunggu sampai memperoleh izin adalatr
lebih baik daripada terus memasuki rumah. sebab, yang demikian itu lebih
menjamin kehormatan rumah tangga orang.

Fa il lam tajiduu fiihaa ahadan fa laa ta4kltuluuhaa hattaa yu'dztru
bkum : Jil,,n lamu tidnk mendapati seorumg pun di dalam rumah itu, mala
janganlah lumu memnsukinya, sehingga lunu diizinlan memasukinya.

Jika di dalam rumah itu kamu tidak menemukan seseorang png berhak
memberikan izin masuk, misalnla dia hanp seorang anak kecil, maka janganlah
kamu memasukinya, sehingga kamu memperoleh izin dari si pemilik rumah.
Dalam hal ini dikecualikan apabila dalam keadaan darurat, seperti terjadi kebakaran
atau terjadi suatu kejadian )ang memerlukan pertolongan segera. Dalam hal seperti
ini, tentulah memasuki rumah orang lain tidak perlu menunggu izin.

Wa in qiila lakumur ji'uu far ji'uu huwa azkaa lakum : Jila dilatalan
oleh yang mempunyai rumah "l<cmbalilah l{nmu', malu hendatctnh ramu
kembali. Iru lebih bercih bagimu.

Jika ahlul bait (tuan rumah) menolak permintaanmu (kedatanganmu),
hendaklah kamu kembali. Sebab sikap seperti itu lebih bersih bagimu, baik untuk
duniamu ataupun agamamu. Mungkin pemilik rumah mer:Na kurang senang kamu
berdiri lama di depan pinru rumahnp.

wallaahu bi maa ta'maluurw 'aliim : Dan Ailnh Maha Mengenhui apa
yang lannu l<erjalan.

Allah mengetahui semua maksud dan niatmu dalam memasuki rumah. Allah
akan memberikan pembalasan terhadap png demikian itu. Demikianlah hukum
memasuki rumah-rumah fng didiami orang.

!lr
t
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Laisa ,alaikum iunnahun an ta4khuluu buywtan ghnira maskuurutin

fiihaa mataa'ul lakum : Ttdak ada l<eberatan bagimu memasuki rumah
-yang 

tidnk didiami, yang kamu memiliki sesuatu kcperluan di dnlam numah

itu.

Jika rumatr png ingin kau masuki itu bukan rumah png disediakan untuk

didiami, misalnla, kedai-kedai kopi, toko, hotel, dan tempat pemandian umum

png di dalamnla kamu mempunyai kebutuhan, maka kamu bisa memasukinp

tanpa tiarus mendapat izin terlebih dahulu. Ada riwapt yang men)€butkan bahwa

Abu Bakar berkata: "Ya, Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu,

16ng menyuruh kamu untuk meminta izin apabila kamu memasuki suaru rumah

o* trru perlu bolak-balik memasuki kedai-kedai ini, apakah kamu juga

memasukinya dengan terlebih dahulu meminta izin?" Berkenaan dengan itu

turunlah alat ini. Apabila kita memasuki rumah kita sendiri yang di dalamnya

ada penghuninya, haruskah meminta izin atau cukup memberi salam? Menurut

lahiriah ayat ini cukuplah kita memberi salam.

Wallaahu ya'lamuman tubtlttttrw wa maatahurnttttn : Allah iru mengAahui

apa yang lamu nyatatan dan apayang lumu sembunyilan.

Allah mengetahui apa 1ang kamu lahirkan dengan lisanmu, meminta izin

untuk memasuki suatu rumah, apa )ang kamu sembunyikan di hatimu, serta

memata-matai orang lain di dalam rumahnla.

Oleh karena kebolehan memasuki tempat-tempat umum akibat adanla suatu

tujuan dan kebolehan memasuki rumah khusus karena ada suatu peristiwa tertentu

kerapkali disalahgunakan, maka Allah menutup ayat ini dengan firman-Np: "Allah

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa png kamu sembunyikan."

Sebab turun ayat

Diriwayatkan oleh Adi ibn TSabit dari seorang lelaki Anshar bahwa seseorang

bertarya kepada Rasulullah: *Aku berada di rumahku dalam keaaan aku tidak

suka dilihatorang lain, walaupun diaaph atau anakku sendiri. Kemudian datanglah

seseorang dan langsung memasuki rumahku, maka apa png harus aku lakukan?"

Berkenaan dengan itu turunlah ayt27 inl.

KESIMPULAN

Dalam a4t-ayat ini Allah menjelaskan hukum seseorang memasuki rumah

orang lain. Orang tersebut haius meminta izin terlebih datrulu kepada penghuninya

dan memberi salam, supE6tidaktimbul sesuaru )ang mencurigakan. Sebab sering

terjadi ketika datang seseorang kita masih dalam keadaan tidak pantas dilihat

orang lain.
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746

(30) Itutakan kepada orang lelaki yang

beriman, hendaklah mereka memejam-
kan sebagian pandangannya dan
memelihara kemaluannya; in'r lebih suci

baginya, sesungguhqa Allah inr Maha
Mengetahut apa yang mereka kerjakan.

(31) Dan katakan kepada perempuan-
perempuan mulurin, hendaklah mereka

memejamkan (menutup) pandangan-

nya, memelihara kemaluannla, dan
supaya mereka tidak memperlihatkan
perhiasannya, kecuali bagian png biasa

terlihat. Hendaklah mereka menurun-
kan ujung jilbabnp atas bulatan leher
bajunp, kecuali untuk suami mereka
atau ayah atau aph suami (mernn) atau

anak-anak sendiri atau anak-anak dari
suami (anak tiri) atau saudara-saudara

mereka atau anak-anak saudara lelaki
dan anak-anak saudara perempuan
mereka atau perempuan-perempuan
yang lain atau budak-budak yang

mereka miliki, atau orang lelaki yang

men)rertainla )ang tidak mempunlai
kebutuhan (naftu) kepada perempum
atau anak-anak png belum mengerti
tentang aurat perempuan. Mereka
hendaklah tidak menghentakkan
kakinya dengan tujuan supala onmg
mengetahui perhiasan yang disem-
bunyikan di tubuhnya. Bertobatlah
kepada Allah, wahai semua orang
mukmin, supala kamu memperoleh
kebahagiaan.
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$al lil mu'minihw ya-ghndh4huu min ab-slwarihim : I(atalan l<epada

mereka yang beriman, hendaklah mereka memeiamknn sebagian
pandangannya.
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Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu png beriman supala mereka
memejamkan matanla dari melihat bagian-bagian aurat perempuan lang haram
mereka lihat. Demikian pula bagian-bagian badan lelaki png haram mereka
(perempuan) melihatnp.

Aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka, telapak tangan dan
telapak kaki. Aurat lelaki adalah bagian badan anrara pusat Oagian perur) dan
Iutut. Sebagian ulama menetapkan aurat budak perempuan sama dengan aurat
Ielaki. Kami menpmakan dengan aurat perempuan biasa.

Alat ini melarang kita melihat bagian tubuh perempuan )ang merupakan
auratnla, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan lelaki yang
menjadi auratnla. Hal ini adalah ketika bagian-bagian badan itu terbuka. Tidak
ada seorang ulama pun )ang berpendapat bahwa kita haram melihat bagian tubuh
lelaki yang terletak antara pusat dan lutut ketika bagian itu ternrtup dengan
sempurna. Maka nyatalah bahwa firman Allah ini mengharamkan kita melihat
bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka. Apabila kebetulan dengan
tidak sengaja terlihat bagian aurat dalam keadaan terbuka, maka hendaklah kita
segera memalingkan (mengalihkan) pandangan dan janganlah kita mengulangi
melihatnya.

Alat ini tidak melarang kita melihat perempuan dalam keadaan auratnp
tertutup seluruhnla. Muka dan dua telapak tangan tidaklah termasuk dalam bagian
aurat. Karenan)a, kita tidak haram melihat muka dan dua telapak tangan dalam
keadaan terbuka, kecuali kalau png demikian itu menimbulkan kejahatan.

Sedikit pentahqiqan

Uslub dan jiwa alat ini memberi pengertian bahwa png dimaksud dengan
'perinah memejamkan mata'adalah menjauhkan diri dari semuahal dan keadaan
yang bisa menimbulkan fitnah.

Tegasnla, maksud apt ini supala semua orang lelaki dan perempuan
memelihara sopan santun (etika, adab) umum, )aitu menjauhkan diri dari sesuatu
png berlawanan dengan adab (etika) umum, seperti memandang perempuan
dengan cara memelototkan mata atau dengan cara lain )ang tidak pantas.

Kata as-Sayyid Rasyid Ridha: *Yang dimaksud dengan memejamkan mata
bukanlah berjalan dengan menundukkan kepala dan tidak memandang perempuan
atau lelaki png berlalu. Bukan itu png dimaksudkan, karena tidak mungkin
seseorang melakukan seperti itu.

Memejamkan sebagian mata, maknanla: tidak terus-menerus memandang
dan melihat aurat perempuan png kebetulan terbuka. Pandangan )ang terus-
menerus kepada aurat )ang terbuka itulah png kita diperintahkan untuk
memejamkannla.
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Maka apabila terlihat bagian aurat seorang perempuan atau sebaliknya,

hendaklah kita memalingkan (mengalihkan) pandangan. Inilatr )ang dimaksud

dengan hadis: 'Kepunyaanmu pandangan pertama dan janganlatr kamu mengUlang

pandangan itu."

Wa yahfa-zttuu furuuiahttm : Dan memelilwm l<emahnrurya'

Hendaklah mereka menutupi kemaluannla supala tidak terlihat oleh orang

Iain. Demikian pula hendaklah mereka menjauhkan diri dari perbuatan zina'

Dualilu azlua lahum : Itu lebih suci bagirrya.

Memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis yang dilarang dan

menurup anggora tubuh png dilarang serta memelihara diri dari perbuatan zina

adalah perbuatan png suci bagi mereka dan lebih dapat menghindarkan mereka

dari terjerumus ke kancah kemaksiatan.

Inrwltaatu klwbiirum bi maa yash-ttfl'uun : Sesrnggulutya Allah itu Maln

Mengetahui apa yang merela lurialan.

sesungguhnp Allah mengetahui semua apa )ang kamu kerjakan dengan

pandangan-pandanganmu dan dengan mempergunakan pancaindera dan gerak-

gerikmu.

Semua perintah dalam al-Qur'an yang dinrjukan kepada orang-orang mukmin

mencakup pula para perempuan. Tetapi di sini Allah mengulangi lagi perintah-

Nya yang disampaikan khusus untuk perempuan, dengan firman-Np:

Wa qul lil mu'minoati yagh4htrdh-tu rnin ab-shaarihinna : Dant latalan

repaaa perempwm-perempuon mulonin, hendaklah merelu memeiaml@n

@enurup) Pandnnganrrya.

Janganlah perempuan melihat bagian png terlarang dari lelaki asing bukan

mahramnya, bigian dari antara pusat (peru| dan lutut serta bagian dari tubuh

seorang perempuan. Tentulatr lebih baik kalau perempuan tidak melihat kepada

Uagian-Oagian tubuh orang lelaki atau perempuan png tidak terlarang untuk

dilihatnp.
Larangan melihat itu berlaku pada bagian-bagian tubuh lawan jenis ketika

dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan 'haram orang

perempuan melihat lelaki. " Tidak ada seorang ulama pun png mengatakan bahwa

seorang perempuan haram melihat bagian di antara pusat dan lutut dari seorang

p.r"rnf* Uin Oatam keadaan bagian itu ternrmp secara sempurna. Beginilatt

kami mematrami alat ini.

Wa yahfazlt'ru furuuiahunru : Memelilwm lcemaluawrya'
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Mereka hendaklah menutup kemaluannya dan atau bagian auratnya
sebagaimana mereka hendaklah memelihara diri dari perbuatan zina.

Wa laa yubdiiru ziirwtahunru illaa maa zlwhtru minhaa : Dan supaya
merela tidak memperlihatlan perhiasannya, lrecuali bagian yang biasa
terlihat.

Janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinla png dikenakan pada
bagian tubuh )ang terlarang terbuka. Tegasnla, janganlah mereka menampakkan
bagian-bagian tubuh png menjadi tempat perhiasan inr, seperti tempat pemakaian
kalung, kecuali perhiasan png biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka
dan telapak tangan.

Ibn Abbas, sebagaimana diterangkan oleh as-Suyuthi dalam kitab al-Iklil
menetapkan bahwa png dimalsud dengan bagian png biasa terlihat adalah muka
dan telapak tangan. Begitu juga pendapat Ibn Umar dan Aisph. Sebagian ulama
menambah dengan telapak kaki.

Penetapan Ibn Abbas, Ibn Umar, dan Aisph ini menjadi dalil bagi orang
png membolehkan kita melihat muka (uajah) perempuan dan telapak tangannya.
Jadi tidak dikhawatirkan timbulnp fitnah. Yang menjadi aurat mereka adalah
bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan, ditambah telapak kaki.

Kata as-Sayyid Rasyid: 'Yang dimaksud dengan 'bagian png nampak' adalah
muka, telapak tangan (tangan), dan pakaian-pakaian png lahir (terlihat) seperti
baju luar." Inilah png kami pandang sebagai pendapat png kuat.

Perkataan "melainkan )ang nlata daripadanp" memberi pengertian bahwa
tidak wajib menutupnla pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran
dengan menutupnla atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti
muka dan telapak tangan.

Kandungan apt ini memberi pengeftian bahwa perempuan pada zaman
pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnla dalam
keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian 1ang dapat
menimbulkan nafru. Malra al-Qur'an melarang png demikian itu, serta menyuruh
mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.

Ringkasnla, alat ini memberi ketetapan bahwa membuka muka dan kedua
tangan adalah hal png $a.jar. Tidak ada sesuatu alat atau sesuanl hadis png
memansukhkan (menghapuskan) hukum ini.

seluruh ulama sependapat bahwa muka dan kedua tangan bukanlah aurat,
dengan berdalil kepada alat ini dan hadis )ang mutawatir, pitu perempuan
berihram dalam keadaan terbuka muka dan kedua tangannla. Dengan keadaan
muka dan kedua tangan terbuka, perempuan boleh mengerjakan berbagai macam
pekerjaan dan boleh mendatangi tempat-tempat unium, seperti majelis ilmu,
masjid-masjid, serta boleh mengerjakan pekerjaan resmi dan tidak resmi.
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Demikianlah keadaan perempuan pada permulaan Islam png memberikan
hak kemerdekaan (kebebasan) bertindak dan bergerak. Mempunpi hak dalam
masalah politik, ekonomi, dan kemasyarakatan.T

Ulama-ulama )ang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua
tangannla seperti an-Nawawi dan golongan asy-Spf iyah menakwilkan png
demikian itu dengan alasan takut fitnah. Fitnah adalah hal png datang kemudian,
bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap.

Bagaimana kita dapat menghindarkan diri dari melihat muka dan tangan
perempuan png terbuka ketika kita melaksanakan amalan-amalan haji, seperti
taual sai, dan wukuf? Semua orang )ang mendalami hukum Islam mengetahui
bahwa perempuan menampakkan mukanp ketika berihram adalah wajib.

Para fuqaha abad pertengahan )ang menguatkan pandangan haram
memandang muka dan kedua tangan, terutama png mengharamkan kita melihat
tubuh perempuan, walaupun dalam keadaan tertutup, tidaklah membawa dalil
dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta dari amalan-amalan ulama zaman pertama.
Mereka hanp menakwilkan dengan alasan takut fitnah. Karena itu, mereka juga
mengharamkan kita melihat uajah para pemuda )ang masih belia.

Memang para penguasa pada masa itu tidak membenarkan para isteri pergi
keluar rumah. Melihat bagian-bagian yang bukan aurat oleh lelaki atau perempuan
boleh. Yang haram hanplah bagian aurat ketika dalam keadaan terbuka. Tbtapi
kalau melihat ini karena slahwat, maka makruh hukumnp. Kalau benar-benar
menimbulkan fitnah, barulatr dapat kita haramkan, jika kita bersandar pada
pendapat segolongan ulama prg mengharamkan sesuau dengan dasar dalil zhanni
(dugaan).

Sala berpepdapat bahwa mengharamkan sesuatu haruslah dengan nash png
qath'i (elas, pasti), baik riwayat maupun dalalahnya (dalilnfa). Sesuatu )ang
dilarang oleh n"ash zlanni kita anggap makruh hukumnp.

Thkut fitnah atau saddudz dzni'ah tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk
mengubah hukum agama secara mutlak. Tidak boleh kita mengatakan bahwa
perempuan haram bersembahpng di masjid, dengan alasan dapat mengganggu
moral.'Hanla saja, kalau kemudian timbul sesuatu png menghatangi lita
menjalankan hukum png telatr ada sebagaimana mestinla, maka hendaklatr kita
berhenti selama terdapat halangan itu.

Adapun golongan )ang tidak memperboletrkan kita memandang seluruh nrbuh
perempuan, termasuk muka dan telapak tangan, berpendapat bahwa png dimaksud
dengan 'bagian png nampak" dalam alat ini adalah pakaian.

1 ,U4usturul Qur'ani fi $u'toril Hqati l9l-97. Majdnh al-Manar 11: 518-19. An-Nida lil
Jinsil Ladtil.
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Apabila telah tetap bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat, tidak
termasuk bagian badan png kita terlarang melihatnya, maka tidaklah sekali-kali
orang dapat mengharamkan kita berjabat tangan dengan perempuan dengan jalan
mengiaskan kepada haram melihat karena sudah terang tangan itu sama dengan
muka, laitu termasuk bagian png boleh dilihat. IGmi tidak bisa menerima makna
png diberikan oleh sebagian ulama bahwa png dimaksudkan dengan bagian
yang nlata adalah pakaian.

Oleh karenanla tidak bisa dasar kias dipergunakan untuk mengharamkan
jabat tangan dengan perempuan. Bagi mereka png hendak mengharamkannla,
baiklah mencari dasar hukum png lain.

Wal yadh-ribna bi ldunnu rihittru'alaa juywtbihinrw : Hmdaklah merelu
menurunlwn ujung jilbabrya atas bulatan leher baiuw.
Hendaklah mereka menurunkan ujung kerudungnla sampai dada untuk

menutup bagian dada png tefiutup. Dijelaskan olehaz-Zamakhspri bahwa leher
baju perempuan Arab dahulu lebar-lebar sehingga menampakkan dadanp. Mereka
menurunkan ujung kerudungnya ke belakang. Maka al-Qur'an menyuruh mereka
untuk menurunkan ujung kerudungnya ke muka agar tertutuplah dadanp itu.

Apabila kita perhatikan makna 'juyyub" , maka dapat dimaknai dengan dada.
Kalau demikian, maka png disuruh menutup adalah dada. Menutup dada bisa
dilakukan dengan menurunkan ujung kudungnla atau dengan memakai baju png
menutup dada. Dalam apt ini tidak ada ketegasan perempuan harus menutup
batang lehernla. Sudah nlata batrwa png disuruh adalah menurunkan ujung
kudungnya atas dada, karena perempuan-perempuan Arab zaman dahulu
mengenakan baju png bagian leherrya terbuka lebar, sehingga terlihatlatr (buah)

dadanya.

Menurut lahiriah ayat ini, kerudung adalah pakaian perempuan png biasa
dipakai pada zaman jahiliyah. Nabi bersabda: 'Tidak sah sembahpng dengan

tidak memakai kerudung" memberi pengertian bahwa perempuan kala itu 'ada
yang memakai kerudung."

Hadis png menjelaskan bahwa tidak boleh perempuan menampakkan
tubuhnp selain muka dan kedua tangannla png diriuaptkan oleh Abu Daud,
Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi dari Aisph mengenai Asma, adalah hadis mursal,
karena Khalid ibn Syuraih tidak menjumpai Aisph dan tidak mendengar hadis
dari beliau. Dalam isnadryajuga adaperawi-perawi png dinilai cacat oleh sebagian
ulama.

Wa laa yubdiitw ziirutahunru illaa li bu'ulatihinu au aabaa-ihinno au
aabaa-i hu'wdatihintu au abnoa-ihintu au abrua-i bu'uulatihinru au
ikh-waanihinru au banii ikbwaanihinru au banii a*hawaatihinna :
Ikcuali untuksuami merela atau ayah atau ayah suatni (memn) atau anak-



2818 Surat 24: an-Nuur luz 18

anak sendiri atau atuk-anak dari suami (anak tiri) atau saudam-saudara
merela atau anak-anak saudam lelaki dan anak-anak saudam perempwm
merelu.

Janganlah mereka menampakkan bagian tubuh (badan) )ang menjadi tempat
pemakaian hiasan, kecuali untuk suami mereka. Mereka diperbolehkan melihat
bagian tubuh png menjadi tempat hiasan karena memang untuk merekalah para
perempuan disuruh berhias. Suami boleh melihat seluruh tubuh isterinya, tanpa
ada png dikecualikan.

Para perempuan pun boleh membuka badan png menjadi tempat hiasan,
kecuali antara pusat sampai lutut untuk alah mereka atau alah suami mereka
(mernra) atau anak-anak mereka, anak-anak suami (anak tiri) atau saudara atau

anak-anak saudara lelaki atau anak-anak saudara perempuan (kemenakan). Sebab,

mereka semua itu adalah mahram )ang tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah.
Sebab, pergaulan dengan mereka itu adalah terlalu sering dan terlalu rapat.

Au nisaa-ihinna : Atau perempwtn-peremprunyang lain.

Mereka boleh memperlihatkan bagian png menjadi tempat hiasan kepada

sesama perempuan. Baik perempuan png melihat itu mukmin atau tidak.
Diriwalatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Atha' bahwa sahabat-sahabat Nabi ketika
datang ke Baitil Maqdis, maka png menjadi bidan saat isteri mereka melahirkan
adalah perempuan-perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani.

Au maa mahkn aimoanuhunru : Atau budak-budakyang merelu miliki.

Mereka boleh pula memperlihatkan bagian badan png menjadi tempat hiasan
kepada budak-budaknp. Lahiriah apt ini melengkapi budak lelaki dan budak
perempuan.

Sebagian ulama tidak membenarkan png demikian itu untuk budak lelaki,
demikianlah pendapat Ibn Mas'ud, al-Hasan, dan Ibn Sirin. Kami (penulis)
condong kepada pendapat ini, walaupun sebagian sahabat meryamakan budak
lelaki dan budak perempuan dalam masalah ini.

Sebagian ulama berpendapat bahwa paman, baik dari pihak aph ataupun
ibu, tidak dibenarkan melihat bagian badan png menjadi tempat hiasan. Sebab,

kedua pihak itu tidak tersebut dalam apt ini. Menurut pendapat al-Hasan al-
Bishri, kedua dari mereka disamakan dengan matrram-mahram png lain.

Awit taabi'iitu ghairu ulil irbai mbur rijaali : Atau omng lelaki yang
menyenairrya yang tidak mempunyai keburulwn (rufsu) lcqada perernprun.

Boleh juga diperlihatkan bagian badan itu kepada para pelalan png sudatr

tua atau )ang tidak mengerti apa-apa atau )ang sudah dikebirikan.
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Awith thiflil la4ziiru lam yazh-haruu 'aloa 'araaatin nisaa-i : AIail anak-
anakyang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Boleh pula memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat
membedakan antara mana )ang aurat dan mana )ang bukan. Yakni anak-anak
yang belum mengetahui apa-apa png berhubungan dengan kelamin, seperti anak
yang masih di bawah usia lima tahun @alita)

Sesudah Allah menjelaskan hukum menyembunyikan hiasan png terletak di
bagian tubuh yang orang dilarang melihatnp, Allah juga melarang perempuan

memperdengarkan suara gemerincing hiasan-hiasan Fng dikenakanrya.

Wa laa yadh-ribna it o4uUntnna li yu'lama maa yukh-fiina min
riilntihinru : Merela hendaldah tidak menghennkkan kakinya dengan ruj uan
supaya omng mengaahui perhiasan yang disembwryilan di rubuhnya.

Janganlah perempuan-perempuan itu menghentakkan kakinp pada waktu
berjalan supaya terdengar. gemerincing gelang kakinya. Sebab png demikian itu
dapat menimbulkan perhatian lelaki kepada mereka dan dapat menimbulkan
persangkaan bahwa perbuaun mereka memberikan suatu islarat tertentu.

Wa tuubuu ihllaahi j ami'an ayy ulwl tnu' minuuru b' albhnn tuflihuun :
Bertobatlah kcpada Allah, wahni semuo orang mulonin, supaya lamu
memp e roleh lcebahag iaan.

Bertobatlah kamu semua kepada Allah. Amalkan semua perintah-Np dan
jauhilah semua larangan-Np. Sebab yang demikian itu merupakan tuntunan bagi
keimananmu agar kamu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh para mukmin memejamkan mata dari
melihat bagian-bagian badan orang lain png menjadi aurat bagirya. Sebab melihat
bagian aurat dalam keadaan terbuka bisa mendatangkan kemaksiatan. Selain itu
Allah juga menjelaskan orang-orang png boleh melihat bagian-bagian badan
yang menjadi tempat hiasan bagi seorang perempuan.

747

(32) Dan nikahkanlah orang-orang yang

tidak mempunpi isteri dan atau tidak
mempunpi suami di antara kamu sertr
orang-onmg )ang mampu mendirikan

/{')?-VCFv:ft}$t6v
"brbt:f;iifuVFrlH;f,
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rumah tangga di antara budak-budalrnu
png lelaki dan budak-budakmu png
perempuan. Jika mereka dalam ke-
adaan miskin, Allah akan memberikan
kecukupan dengan keutamaan-Nya.
Allah itu Maha Luas rahmat-Nya lagi
Maha Mengetahui.

(33) Hendaklah mereka yang tidakmampu
menikah bersungguh-sungguh memeli-
hara diri hingga Allah memberinp
kecukupan dengan keutamaan-Nya.
Mereka lang meminta tuan-tuannla
supaya memberikan hak menebus
dirinya dengan pembayaran yang
diangsur dari budak-budaknu, maka
penuhilah keinginannya jika kamu
mengetahui ada kebajikan pada
mereka. Berilah mereka sebagian hirta
Allah yang diberikan kepadamu.
Janganlah kamu mernalsa budak-budak
perempuanmu untuk berzina jika
mereka ingin memelihara diri (dari
perbuatan keji itu), sedangkan kamu
hanla menginginlcan keunRmgan dunia.

Barangsiapa memaksa berbuat seperti
itu, maka Allah Maha Pengampun lagi
Maha Rahim (terhadap mereka yang

dipaksa).

(34) Sungguh Kami telah menurunkan
kepadamu alat-alat al-Qur'an yang

menjelaskan segala sesuatu, sebagai-

mana Kami telah menurunkan kisah
umat-umat terdahulu sebelummu, dan
pelajaran bagi mereka lang bertakwa.
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TAFSIR

Wa ankihul ayaamaa minkum : Dan niluhlanlah orung-omng yang tidak
mempunyai istert dan atau tidnk mempunyai sunmi di antam lamu.

Nikahkanlah orang-orang png belum bersuami atau belum beristeri dan

kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnla, berikan pertolonganmu kepada

mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannp.

Perintah png dikandung oleh alat ini merupakan anjuran, bukan suatu

keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannla sendiri.
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Dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan uajiU, karena menurut
kenlataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang png dibiarkan hidup
membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalatr wajib, apabila dengan

tidak menikahkan mereka pngbujang-bujang itu dikhauatirkan akan timbul fitnatt.

Wash shaalihiitu min'ibaadikum wa imaa-ikwn : Serta omng-omng yang

mampu mendirtfun rumnh tangga di antam budak'budalonuyang lehki dan
budak-budnlonu yang p eremp wm.

Nikahkanlah budak-budakmu, baik lelaki ataupun perempuan, yang sanggup

berumah tang5a, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik),
berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama png wajib bagi mereka.

Iy yakuunuu fuqaruaa yugh-nihimullaahu min fadhJihii : Jika merela
dalam keadaan miskin, Allah al<nn memberilun kecuhtpan dengan
l<eutamaan-Nya.

Janganlah kamu melihat kemiskinan orang lang meminang atau kemiskinan

ordng yang akan kau nikahkan. Sebab keutamaan Allah dapat membuat mereka

sebagai orang )ang berkecukupan, jika Allah menghendakinya.

Wallaahuwaasi'un 'aliim : Allah itu Maha Dns mhmnt-Itlya lngi Maha
Mengetahui.

Allah itu mempunlai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi
keutamaan-Np dan tidak ada batasan bagi kodrat-Np. Dia bisa memberi rezrki
yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Matra Mengeahui pula. Dia memberi

reznki png lapang kepada siapa png Dia kehendaki dan Dia menyempitkan
rezeki kepada siapa png Dia kehendaki.

IGrapkali pula pernikahan justru mendorong si suami berusatra mencari

kecukupan. Sebab, rasa tanggung jawab png terpikul atas pundaknp terhadap

isteri maupun anak-anakn1a.

Firman Allatr ini dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan bahwa kita tidak
dapat menasakhkan (membatalkan) pernikahan dengan alasan suami tidak mampu

memberikan nafkah. Sebab Allah dalam firman-Np mengatakan *Allah akan

memberi kecukupan kepada mereka" dengan tidak membedakan antara )ang
akan beristeri dengan png sudah beristeri.

IGmudian Allah memberi beberapa petunjuk kepada orang-orang )ang tidak
mampu berumah tangga, dengan firman-Np:

Wal yasta'fifi| la4ziina laa yaiiduutu niluahan luttaa yugh-niyahu-
mullaahu min fadh-lihii : Hendaklah merela yang tidak rutmpu menilah
benungguh-sungguh memelilwm diri hingga Allah memberirrya l<ecuhtpan

den g an l<eut amnan - I'lya.
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Mereka )ang tidak memperoleh jdan yang memungkinkan menikah atau
memang tidak mampu menikah atau tidak memperoleh perempuan png cocok
untuk dinikahi, hendaklah menangguhkan niatnp menikah sampai mempuryai
kemampuan untuk itu.

Kal au k ita perhatikan susu nan ayat-ayat i ni, maka mul a-mul a All atr menyu ruh
kita memelihara diri dari fitnah dan maksiat, laitu memejamkan mata dari melihat
bagian tubuh lawan jenis prg terlarang. sesudah itu Allah menyuruh kia menikah
untuk memelihara agama dan berikutnp menyuruh kita menatran diri dari (angan
menuruti) hawa nafsu. Pada akhirnp Allah menyuruh kita menahan slahwat,
ketika kita tidak sanggup menpdiakan keperluan png dibutuhkan oletr suami-
isteri sehingga mereka mendapatkan kesanggupan (kemampuan).

Alat Allah ini memang memerintahkan kita untuk bersabar dari menikatr,
jika kita tidak mampu memberikan belanja keperluan rumatr tangga. Firman
Allah ini bisa menjadi hujjah untuk membatalkan nikah mut'ah.

Wal la4ziiru yabta-ghuurul kitaaba mim maa malaka aimoaru*um fa
laatibuuhum in 'alimtum fiihim kluirun : Merela @am budak) yang
meminta twtn-tufururya supaw memberilant hak menebus dirinya dengan
pembayaran yang diangsur, malu penuhilah keinginarurya jilu lamu
mengetahui ada kebajilun pada merela.

Semua budakmu png ingin memerdekakan diri secara mulutabah, dengan
membayar sejumlah uang tebusan dengan cara diangsur beberapa kali dan sejak
perjanjian itu dilakukan bebaslah si budak untuk berusaha (mencari biala
penebusan diri), maka penuhilatr keinginan mereka dan jadikanlah mereka orang-
orang )ang merdeka sesudah memenuhi apa )ang telah dijanjikan. Lakukanlah
yang demikian itu jika kamu pkin bahua budak itu orang png baik, dapat
dipercala, sanggup berusaha (mencari nafkah), dan tidak akan mencuri untuk
memperoleh uang buat membalar tebusan dirinp.

Wa aatwitum miln maalillaahil la4rii aotaalatm : Berilah merela sebagian
hana Allah yang diberilan kcpadamu.

Allah mendorong kita, para mukmin, agar menolong para budak untuk bisa
memerdekakan diri, selain menyuruh para tuan @emilik) budak png benangkutan
memberikan sebagian hartanp kepada budak png dimilikinp untuk dapat
dipergunakan membalar tebusan atas dirinp. Demikian juga para penguasa,
diperintahkan supala memberikan bagian zzkatatau bagian-bagian )ang dimiliki
negara kepada budak-budak, sehingga mereka dapat memerdekakan diri.

Firinan Allah ini menspriatkan aturan mukatabah, laitu suatu hukum png
disukai. Ahluzhzhahir meuajibkannp. Hanp sunnat atau wajib adalah, apabila
png demikian itu telah diminta oleh budak dan memang ada kesanggupan bagi
budak untuk mencari tebusannya.
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Wa laa tukihuu fa tayaatikwn 'alal bi-ghta-i in arudru tahash-shunal li
tabta-ghuu'am4hal hayaatid dw-yaa : Janganlah lamu memal<sa budak-

budakperempuonmu untukbeninaiila merela ingin memeliham diri (ddri
perbuann l@ji itu), sedanglan lamulmnyu maryinginlwt l<euntungan dunia.

Janganlah kamu memaksa budak perempuanmu supala mereka melacurkan

diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau

melakukannp. Firman Allah ini tidak memberi pengertian bahwa larangan

memaksa mereka melacurkan diri adalah jika mereka tidak menyukainya.

Sebenarnya, walaupun mereka menyukainp, kita tetap tidak boleh menyuruh
mereka melacurkan diri.

Diriwaptkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa Abdullah ibn
Ubay ibn Salul mempunpi beberapa budak png dipaksa melacur. Di antaranya

bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua budak itu mengadukan masalahnp
kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah apt ini.

Diriwalatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ali bahwa orang-orang Arab pada

zamatjahililah memaksa budak-budaknla melacurkan diri untuk mendapatkan

uang, maka hal itu dilarang dalam Islam dengan dasar apt ini.

Wa may yukrihhuwu fa inrullaaha mim ba'di ikruahihinru ghafuurur
mhiim : Bamngsiapa memnl<sa berbuat seperti itu, mala Allah Maha
Pengampun lagi Mala Rahim terhadap merela yang dipal<sa.

Perempuan-perempuan png dipaksa melacur akan diampuni dosanp oleh
Allatr, dan dosa itu dipikul oleh png memaksanla. Hasan al-Bishri tiap membaca

alat ini mengatakan: 'Bagi perempuan-perempuan itu", 1aitu, png dipaksa

melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinla.

Wa laqa.d anznlrua ilaikum aayaatim mubayyirwatiw wa ma4salarn mirwl
la4ziirw khalau min qablikum wa mau'i-zhatal lil mwtaqiin : Sungguh

I{ami telah menurunlan kcpada u ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaslan
segaln sesuntu sebagaimana l{ami tel.ah menurunlun kisah umat-umat
terdahulu sebelummu dan pelajamn fugi merela yang benalcwa.

Kami (Allah) menurunkan kepadamu ayat-ayat al-Qur'an )ang nlata, Fng
menjelaskan segala apa yang kamu perlukan, baik mengenai ibadat maupun
mualamat dan adab (etika), yang di antaranla berupa larangan memaksa perempuan

untuk melacurkan diri, sebagaimana Kami telah menurunkan kepadamu kisah-
kisah umat png lalu. Misalnla, kisah Yusuf, kisah Maryam yang mengandung

kesamaan dengan kisah Aisph. Kami juga telah menurunkan berbagai macam
pelajaran png menjadi ibarat atau contoh bagi semua orang )ang bertakwa.
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KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allatr menyuruh kita menikahkan orangorang )ang tidak
bersuami dan atau tidak beristeri, dengan membantu mereka dapat melaksanakan
keinginannp itu. Allah juga menjelaskan hukum orang )ang tidak mau menikah.
Setelah itu, Allah mendorong orang-orang )ang mempunyai budak untuk
memerdekakannla, dengan memberi kemudahan membalar tebusannla bertahap
(diangsur). Allah menerangkan pula larangan memaksa budak untuk melacurkan
diri, walaupun mereka tidak keberatan melakukannya. Pada akhirnla Allah
menjelaskan bahwa dalam surat ini dan surat-surat lain, Dia telah menurunkan
ayat-ayat png menjelaskan masalah hukum, adab (akhlak), dan sejarah png
menarik perhatian untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi kita.

748

(35) Allah 1ang menerangi langit dan bumi.
Perumpamaan cahaya-Nya adalah
seperti lubang di dinding rumah, lang
di dalamnp terdapat sebuah lampu
(pelita). L-ampu iru berada dalam suatu
kotak kaca, png seolah-olah berupa
bintang png bersinar yang menyala
dari pohon )ang memperoleh berkat,
pitupohon zaitun png tidakditimpa
sinar matahari pada ualcu tcrbihla dan
juga tidak ditimpa sinar matahari pada
waktu terbenamnp. Hampir-hampir
saja minyak itu bercahaya dengan
sendirinla, meskipun tidak disentuh
api. Cahaya di atas cahaya. Allah
memberi petunjuk siapa yang Dia
kehendaki menuju kepada nur-Nya,
dan Allah membuat perumpamaan-
perumpamaan untuk manusia, dan
Allah itu Maha Mengetahui segala
sesuatu.t
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TAFSIR

Allaahu nuun$ samumaatiwal ar4hi : Allahyang menerongi langit don

bumi.

Allahlah png menyinari langit dan bumi, dengan berbagai macam bintang
dan sinar-sinar )ang lain. Atau Allahlah )ang mengurus langit dan bumi, karena
Dialah png memberi petunjuk kepada para penghuni jagad rap ini dengan

berbagai macam dalil png terbentang luas di alam dan dengan dalil-dalil png
diturunkan kepada rasul-rasul-Np. Maka semua hamba Allah, baik yang menghuni

langit ataupun bumi, dapat menuju kepada kebenaran dengan cahaya Allah.

Yang dimaksud nur : cahala, dalam alat ini adalah lang memberi cahaya.

Dilakukan demikian untuk memberi pengertian bahwa Allatr itu ryata (wujud)
dengan sendirirya (zat-Np), sedangkan yang lain ryata (wujud) karena diusahakan.

Menurut pendapat Abu Su'ud, png dimaksud dengan cahala png melimpah
dari Allah dan menerangi alam akal adalah al-Qur'an. Alat ini yang terkenal

dengan sebutan "a1at an-Nuur, Fitu suatu alat yang penafiirannya telah diusahakan

oleh segolongan ulama dalam beberapa kitabnla, seperti Misylatul An'warV,arya
al-Ghazali dan al-luyusyul Islnmiph karp Ibn Qayyim.

Ma4salu nuurihii lw misy-lwatin fiihaa mish-baahun : Perumpamoan
cahnya-I,lya adalah sqerti lubang di dinding rumah, yang di dalamrrya
terdapat sebuah lampu (pelita).

Nur Allatr dan hidayah-Np yang dikembangkan kepada alam dunia, baik
berupa dalil aqli (akal), naqli (apt al-Qur'an) dan hukum-hukum lainnp dalam
segi kekuatan dan pengaruhnla semisal lubang dinding rumah tempat meletakkan

lampu yang di dalamnla terdapat sebuah pelita png cahalanp bersinar terang.

Al mish-banhufii zujaajain : Inrryou iru bemda datam suatu l<otak l@ca.

Pelita itu terletak di dalam suatu kotak png terbuat dari kaca png bersih.

Az zujaajau lw anrwlna lwukabun duriyyun : Knca itu seolah-ol.ah
berupa bintang yang beninar.

Iftca itu seolaholatr suatu bintang besar seperti binang Jupiter dan sejenisnp.

Yuuqadu min syajarutim mubaarukatin uiuunatil laa syaryiyyatiw wa laa
gharbiyyain - Yang menyala dari pohon yang memperoleh berlut, yairu
pohon zfritun, yang tidak ditimpa sirur matahai pada walou terbitnya dan
juga tidak ditimpa sinar matahari padawalou terbennmnya.

Lampu itu diberi minpk dengan minpk pohon zaitun )ang sangat banpk
manfratnp dan minpknp sangat bersih, karena ditanam di atas sebuah bukit



2826 Surat 24: an-Nuur luz 18

)ang tinggi atau di padang )ang luas )ang senantiasa mendapatkan sinar matahari
yang cukup, baik waktu matahari terbit ataupun matahari terbenam. Tegasnla,
terus-menerus memperoleh sinar matatrari.

Yalraada ztitaluayudhi-u wa rau ram tamsas-hu ruontn : Hampir-hmpir
saja minyak itu bercahaya dengan sendirinya, meskipun tidak diienruh api.
oleh karena minpk itu sangat bersih dan catrayanp berkilau, hampir-hampir

seperti bersinar sendiri tanpa perlu disentuh api. Minpk png bersih, jiu oitit rt
dari kejauhan memang terlihat sinarrya. Setringga apabila disentut akan berambah
sinarnya.

Demikianlah tamsil (ibarat) orang mukmin )ang beramal dan berpegang
pada petunjuk nur Ilahi. oleh karena itu, apabila mereka memperoleh ilmu,
tentulah bertambahlah sinarnla, sebab sinar petunjuk juga didampingi oleh sinar
ilmu.

Nuwan'alaa nuuin : Cahaya di atas catuya.

Caha5anla ihr bersusun-susun dan berlipatganda. Berkumpullah cahaya pelita,
cahala kaca yang terletak di daram lubang dinding rumah, dan cahala-minpn.
Dengan demikian caha5a png kuat dala sinarnp itu dapat melenppkan kegelapan
png ada di sekitarnp.

Yahdillaahu li nuarihii moy ya-syaa-u : Allah membert pennjuk siapa
yang Dia lcehendaki kqafu nur-I,lya.

Allatr memberi taufik kepada hamba-hamba-Np png dikehendaki untuk
memperoleh kebenaran dengan jalan memperhatikan keadaan alam dan
menlalurkan pikirannp untuk menempuh jalan png benar, png membawanla
kepada kebenaran. Orang png tidak memperhatikan keadaan alam samalah dengan
orang buta. Baginp sama saja antara gelapnp malam dan terang-benderangip
sinar matahari.

wa yadh-ribullaahul am4soah lin ruasi : Altnh memhnt perumpamtun-
p e rump anumn untuk manus ia.

Allah mendatangkan berbagai macam perumpamaan kepada manusia dan
memperlihatkan masalah-masalah kebenaran dalam berbagai bentuk. Dengan
demikian maka terbukalah pikiran mereka untuk memperolih kebenaran. Inilah
sebabnla, di dalam al-Qur'an selain terdapat hujjah oan dail, Allatr juga kerapkali
memberikan perumpamaan-perumpamaan.

walhahu bi ktdli syai-in'ariim : Dan Allah itu Maha Mengetahui segala
seswztu.
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Allah memberi petunjuk-Nya kepada orang-orang yang berhak
memperolehnya, yaitu orang-orang png jernih jiwanp, png bersedia menerima
hukum-hukum agama dan adab-adabn1a, karena Allah mengetahui segara apa
png dapat dirasakan dengan pancaindera dan segala apa )ang dapat dipahami
dengan akal. Tidak ada sesuatu pun )ang tersembunyi bagi-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayar-ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia png mempunlai cahala
yang berada di langit dan bumi. Dia pula png menjadikan cahap png dapat
dirasakan itu. Maka apabila manusia memikirkan keadaan langit dan bumi dengan
akal yang merdeka, tentulah dia beriman kepada Allah dengan iman yang
sempurna. Allah telah menerangi langit dengan malaikat-Np dan menerangi
bumi dengan spriat-Np.

walhasil, sebagaimana Allah telah menerangi langit dengan bermacam
bintang, begitulah Allah menerangi bumi dengan diutusnp para nabi.

749

(36) Di dalam rumah-rumah (masjid), png
Allah telah memerintahkan untuk
meninggalkan perbuatan sia-sia dan
membaca nama-Nya. Bertasbihlah
untukAllah di dalam rumah-rumah itu,
waktu pagi dan petang hari.

(37) Orang-orang )ang tidak dilalaikan oleh
kesibukan bisnis (perniagaan) dan
aktivitasjual beli dari mengingat Allah,
mendirikan sembahpng dan menge-
luarkan zakat. Mereka takut kepada
hari, di mana hati gemetar dan mata
melotot.

(38) Untuk itu Allah memberikan pem-
balasan kepada mereka atas sebaik-baik
amal png dikerjakannp, dan Dia pun
menambah (pembalasan baik) dengan
keutamaan-Np; Allah memberi rezeki
kepada siapa saja png dikehendaki
tanpa hitungan.
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TAFSIR

Fii buyufiin a4zirullaahu an turfa'a wa yudz-karu fiilus muhuu : Di
dalam rum.ah-rumnh (masiid), yang Allah telah memerintahlun untuk

meninggallan perbuatan sia'sia dnn membaca rwma-I'lya.

Pelita itu terletak di dalam masjid-masjid, yang kita diperintahkan oleh Allah

untuk menyucikannla dari semua najis, baik yang bersifat inderawi ataupun mak-

nawi, seperti segala pembacaan dan perbuatan yang tidak bermanfaat serta

menyebut nama-Nya di dalam masjid dan beribadat dengan tulus ikhlas kepada-

Nya.

yusabbihu lahuufiihaa bil ghnduwwi wal aa-shaal. Riiaalul lna tulhiihim
tijaaratuw wa laa hai'un 'an dzikrillnahi wa iqaanish slwlaati wa iitaa-iz

znknati : Bertasbihlah uhtukAllah di dntam rurnah-rumah itu, walOupagi

dan petang hari. Omng-omng yang tidnk dilalailun oleh l<esibulan bisnis

(perniagaan) dan alaivitas iual beti dari mengtngat Allah, mendirilun

s embattyang, dan mengeluarlan zal(at. e

Di dalam masjid bertasbihlah (menyucikan Allah) orang-orang yang jiwanp

tidak dipengaruhi oleh dunia dan hiasannp, tidak pula oleh bisnis (perdagangan).

Baik dalam bersembahyang, berzikir, dalam memberikan pelajaran maupun

memikirkan keadaan alam pada waktu pagi dan petang. Mereka itu menyebut

nama Allah, mendirikan sembatrpng, dan mengeluarkan zakat, karenatahu bahwa

apa yang berada di sisi Allah adalah lebih baik untuk dirinya dan lebih bermanftat

daripada apa )ang berada di tangannya.

Tegasnya, mereka png bertasbih itu adalah orang-orang )ang tidak terlalu

mementingkan kebendaan. Mereka itu selain menyelesaikan masalah-masalah

keduniaan yang dihadapi, juga menyiapkan diri untuk akhirat, laitu: menyebut

nama Allah, mendirikan sembahpng, dan membayat zakat-

Ya-khaafuunn yauman tataqallabufiihil quluubuwal ab-shaar : Merela

taht kqada hari, di mana hati gemetar dan mnta melotot.

Mereka lang bertasbih itu takut kepada azab hari kiamat, yaitu hari ketika

segala jiwa dan pikiran guncang karena kedatrsptannp dan mata melotot karena

kebingungan dan kePanikan.

Li yajziyahumrtllaahu ahsarw mot 'amiluu : (Jntuk itu Allah memberilun

pembalasan kepada merela atas sebaik-baik amal yang dil<erialwnrrya.

'g Baodingkan dengan 5.63: al-Munafiquun, 9: 5.62: al-Jumu'ah' 9'
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Mereka melaksanakan bermacam ibadat tasbih ataupun zikir serta memberikan
zakat dengan pehuh rasa takut kepada azabhari kiamat, maksudnya, supala Allah
memberikan pahala aas kebajikan-kebajikan png diperbuatnla, baik berupa ibadat
fardhu, sunnah, maupun wajib dan mustahab.

wa yaziidahurn min fadhlihii : Dan Dia pun menambah @embarasan baik)
dengan l<eutamaan-Nya.

Di samping Allah memberikan pembalasan terhadap kebajikan dan amalan-

Wallaahu yarzuqu ma! ya-syut-u bi ghairi hisaab : Alhh memberi rezeki
l<epada siapa saja yang dil<ehendaki tanpa hitungan.

Allah juga memberikan berbagai macam kebajikan )ang tidak dapat dihitung,
selain memberikan pembalasan atas amalan-amalan baiknp. Allah itu memang
Maha Luas anugerah-Np dan Maha I(rasa atas segala sesuatu.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allatr menjelaskan keadaan orang png jiwanp telah disinari
oleh nur llahi, di samping itu juga menjelaskan seb4gian dari amalan orang-orang
telah memperoleh nur Ilahi png dikerjakan oleh hati dan anggota tubuh mereka.

750

amalan mereka
pembalasan yang

(39) Dan mereka )ang telah kafir, amalan-
amalannya itu bagaikan htamorgana
yang berada di suatu padang tandus,
yang disangka air oleh orang yang
kehausan, ketika dia sampai ke tempat
(png disangkanya ada air) itu, remlata
tidak menemukan apa-apa. Dia menda-
pati Allah berada di tempat itu, lalu
Allah menyempurnakan pembalasan-
Np dan Allah itu Maha Cepat hisab-
Nla.n

(40) Atau seperti kegelapan dalam laut, png
di dalam aimya ditutupi oleh ombak,

yang baik, Allah juga melipatgandakan berbagai macam
lain.

@vt1L(&,i,*:qj;

r0 Kaitlrao dengan S.20: Thaahaa, lCF-107.
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9-/
dan di atasnla juga terdaPat ombak,

serta di atasnya lagi ada awan'

IGgelapan yang tidak ada taranya. Jika

dia mengeluarkan tangannla, niscaya

dia pun tidak dapat melihatnp karena

sangat gelaPnYa' BarangsiaPa Png
tidak diberi cahaya oleh Allah, maka

tidaklah dia akan memperoleh cahaya'

)ef

6'jel,i{61;'
't'atVJriaiKllgfftrtt

TAFSIR

wal la4ziiru lufaruu a'maahrhum lu sarunbim bi qtra/|t! yohsabultnilt

zlumqanu ma44n hattaa i4rna iaa<huu lam yaiidJrua syaian -- h't
merelayangtelahlufir,amal.an-amalnwtyaitubagaikanfaamorgaruywtg
bemda di suuupadangtandts,yang disangluair oWt grutgwrg kehansot,

lretila dia sampai t<eiempat Sing-disangkanya ada air) iru, ternyan tidak

menemulun aPa'aqa-

Amalan-amalan orang kafir yang disangkanya memberi manfaat dan

melepaskan mereka dariazavadalah bagaikan futamorgana, )ang dilihat di padang

tandus oleh mereka yang kehausan tampak seperti ada air' Ictila mereka segera

bergegas menuju t *puiy.ng disangkanya ada air itu, ternlata tidak menemukan

apa-apa.

Demikianlah keadaan orang kafir. Apabila mereka telatr sampai kenada.h-qi

kiamar barulah meyakini bah; segala amalan png dilakukan di dunia tidak

memberikan faedah apa-apa. Mereka diserupakan oleh Allah dengan orang )ang

,,ng*hausyangsedangberjalandipadanggurun.Padauaktumasihdidunia'
,"r-"fu mengira atan mlmperoleh keuntungan di hari akhirat' Tetapi sesampairrya

di akhirat nanti, mereka tidak memperoleh apa-apa'

Wa wajadnllaalw,indahw fa wafialhu h*oafutuu : Dia madqdi Allnll

berada di tempat itu, lnlu Altah menyempurnalanrpanbalasan-l'Iya'

Di akhirat, rernlata mereka memperoleh siksa dari Allah pngtelah dijaqiikan

kepada orang kafir-dan ketika itu menjadi jelaslatr kesalatran persangkaannya'

oiu ,n.n}^ngr, ouri ,rrla p.tuutt n maksiatnp akan memperoleh manfrat' tetapi

justru azab yangmenimpa dirinp. Malaikat Zabaniph membelenggunla, dan

menggiringnla masuk ke neraka jahanam'

Wallaahu sarii,ul hisaab : Dan Atlah iru Malw Cqat hisab-W.

Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allatr untuk menghisab amal

perbuatan hamba-Np.^Demikianlah keadaan mereka di akhirat nanti' Mapun

keadaan mereka di iunia, sebagaimana ddelaskan dalam alat di bauah ini:
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Au lu zltulumaatinfii bahril Wiyyiy yagh+yaahu minfauqihii maujum
minfauqihii saluabun : ,4lau sepeni l<egelapan dalam laut, yang di dalam
aimya ditutnpi oleh ombak, dan di atasnya juga terdnpat ombak, sena di
atasnya lagi ada awan.

Amalan-amalan png mereka kerjakan di dunia yang tidak didasarkan
petunjuk-petunjuk Ilahi adalah semisal kegelapan )ang tidak ada taranla di sebuah
laut png sangat dalam airnya, png bergunung-gunung ombaknya, serta ditutupi
pula oleh awan )ang pekat. Hati mereka bagaikan laut yang dalam, png ditutupi
oleh kebodohan dan kesesatan. Karenanya, mereka tidak bisa memahami apt-
alat Allah lang terbentang di alam ini dan tidak bisa mendengar nasihat ataupun
pelajaran.

Menurut pendapat Ibn Abbas, png dimaksud dengan kegelapan yang berlapis-
lapis di sini adalah kegelapan hati, mata, dan telinga. Tegasnla, dia tidak dapat
memahami apa )ang dilihatnp dan tidak dapat mengambil pelajaran dari apa
png didengarnla.

Zhulumaatum ba'dhuhaa fauqa ba'dhin : I{egelapan yang tidak adn
tamnya.

Apa png telah dUelaskan itu adalah kegelapan lang bersusun-susun.
IGgelapan dalam dasar laut disebabkan oleh airnp png dalam. Apabila ombaknp
bergulung-gulung, maka bertambatr gelaplatr, lebih-lebih jika cuacanya mendung

lang membuat bintang tak bisa memancarkan sinarnla ke bumi, tentulah kegelapan
tiada taranp lagi.

I4rsa akh-mja yadnhuu lam yalwd yamahaa : Jila dia mengehtarlan
tangannya, niscaya diapun tidak dapat melihatnya knreru sangat gel.apnya.

Apabila seseorang dalam keadaan png kelam pekat itu ingin melihat
tangannla, tentulah dia tidak dapat melihatnla.

Wa mal lam yaj'alillaahu lahuu nuuran fa maa lahuu min nuur :
Bamngsiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, mala tidaklah dia alan
memperuleh cahaya.

Barangsiapa )ang tidak diberi petunjuk dan iman oleh Allah, maka tidak
seorang pun )ang dapat memberikan hal itu kepadanp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Mereka
di akhirat akan sangat menderita kerugian dan kebinasaan, sedangkan di dunia
berada dalam kegelapan )ang amat sangat.
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(41) Apakah kamu tidakmengetahui bahwa' - 
Ailah diafui kesucian-Np oleh selurutt

isi langit dan bumi serta oleh burung

yang terbang dengari mengePak-

epakkan sayaPnya. Mereka semua

mengetahui bagaimana bersembahyang

dan bagaimana bertasbih kepada Allah'

Allatr itu Maha Mengetahui segala apa

yang mereka kerjakan.u

(42) Dan kepunyaan Allahlah pemerintahan

langit dan bumi, serta kepada Allahlah

kembalirya seluruh makhluk'

(43) Apakah kamu tidakmengetahui bahwa

Allah menuntun awan, kemudian

mengumPulkannYa, membuatnla ber-

susrn-susun, lalu kamu melihat kilat

keluar dari celah-celahnya' Dia menu-

runkan hujan dari awan, laitu dari

kumPulan awan Yang bergunung-

gunung menyerupai salju' Lalu Allah

menumpahkan air hujan kepada siapa

saja yang dikehendah, dan menjauhkan

trujan dari siapa yang dikehendaki'

Kilat hamPir-hamPir menYambar

pandangan manlrsia.

(44) Allah menggilirkan malam dan siang

bergantian. Sesungguhrya yang demi-

kian itu terdapat pelajaran bagi orang-

orang yang mempunyai penglihatan'

@'$;is,r&:i'ri'i#t

TAFSIR

Ahtnta,aantwlluutwyusabbihulahuumanf'ssamuawaatiwalardhi
waththairushaaffaatin:ApaluhtwmutidakmengetahuibahwaAllah
diafui l<esucian-Nya oleh seluruh isi tangit dan bumi sena oleh burung yang

terbang dengan mengq ak-epal*nn s ayopffya'

Oo,;JbrJfti-"'lr'.;,b)fl i!)Y,46

';,t4w-f war,^t'"r\:i{(
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tr Kaitlen dengan 5.67: al-Mulk; S'39: az-Zumar; S'52: atlrThuur; S'47: Muhammad; dan

S.23: al-Mu'minrun.
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Apakahengkau,wahaiRasul,dansemuamerekayangmemperhatikan
keadain alam tidak meyakini bahwa segala isi langit dan bumi itu seperti burung-

burung yang terbang ii angtcasa nan tinggi, menyucikan 7at Allah, pekerjaan'

Oan sifat-sitat-Nya dari segala )ang tidak lapk bagi Dia. Masing-masing makhluk

Allah bertasbih memuji Tbhannya, baik png berada di langit ataupun di bumi'

Alam seluruhnya, baik langit, bumi, udara, dan segala sesuatu yang lain

menunjuk kepada kesucian Allah. Lihatlah pada langit, bumi, dan burung-burung

png triOup ii ,dur. serta segala apa )ang diliputi oleh alam ini tentulah kita

O.puri menandaskan bahwa Allatr itu Maha Berkuasa, Maha Esa, sempurna dalam

segala iifatnya.

Killun qad' alima shalaUahuu wa tasbiitwhuu : Merela semwt mcngetahui

bagaimina benembaltyang dan bagaimann benasbih l<epada Allah-

Segala apa yang ada di langit dan di bumi atau di angkasa mengetahui bagai-

*unu."r-y, berdoa dan bertasbih kepada Allah. sebagian ahli tafiir menyatakan

bahwa makna firman ini adalah: Allah mengetahui ibadat dan tasbih makhluk-

Nya.

Wallaahu 'aliimum bilnaa yafaluun : Allah itu Maha Mengetahui segala

apa yang merela l<erialun.

Tidak ada yang tersembunyi bagi Allatl. Semua ketaatan png dilakukan

makhluk-Np dan tasbih png diucapkan hamba-N)a, semua diketahui oleh Allah'

Wa lillaahi mulkus samuwuttti wal ar4hi : Dan kepwtyaan Allnhlah

pemerintahan langit dan bumi.

Allah yang memiliki langit danbumi, karenaAllahlah yang menjadikan segala

isinya, baik benda berupa sifat ataupun berupa pakerjaan'

Wa ibltaahil ma-shiir : Serta kqada Atlahtah l<embaliltya selaruh makhlttk

Seluruh makhluk, termasuk manusia, adalah dari Allah dan kepada-Np

manusia kembali.

Ahm nru anrullooho lttz-iii salwaban ts umma yuallifu bairuhuu ts umma

yaj'afuhuu ruluaman : Aptalah lumu tidak mengetahui bahwa Allah

menuntw awan, t<cmudian mengwnp ulkawtyw, membwfinya be nusun- susun'

Allah menuntun awan-awan itu ke suatu tempat )ang Dia kehendaki'

Dikumpulkan awan-awan itu menjadi bersusun-susun. Anan terjadi dari uap yang

naik dari permukaan laut. Allatr mengumpulan suku-suku uap sebagai awan di

lapisan udara yang tinggi.
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Fa tarul wadqa yakh-ruju min khiloalihii : Inlu twmu melihat kilat treluar
dari celnh-celnhnya.

Dari celah-celah awan itu keluarlah kilat atau hujan.

wa yunaailu mirws samaa-i min jibaalin frihaa mim bamdin : Dia
menurunlan hujan dari awan, -vairu dari fumpulan awan yang beryunung-
gunung menyerupai salj u.

Allah menurunkan hujan salju dari kumpuran awan lang terletak di angkasa
yang tinggi. Ada yang berpendapat bahwa firman ini bermakna bahwa
sesungguhnya Allah menjadikan gunung-gunung salju di angkasa tinggi dan dari
gunung-gunung itulah turunlah salju. Makna ini dikuatkan oleh teori-teori.baru
)ang menetapkan bahwa lapisan udara terdapat gunung-gunung salju.

Fayu-shiibu bihii maa ya-syoa-u wa yash-rifiihuu ,am fia! !a-s!oa-u :
I-alu Allah menumpahlan air l<epadn siapa saja yang dil<ehendaki, dan
menj auhlan huj an dari s iapa yang dilcchendaki.

Hujan itu dilimpahkan kepada siapa saja png dikehendaki-Np, walaupun
mereka tidak memerlukannp. sebaliknp, Allah juga menjauhkan hujan dari
siapa saja png dikehendaki-Np, walaupun mereka sangat memerlukannya.

Yalwadu saruM barqihii yadz-habu bil ab-shatr : Kilat lampir-twmpir
m eny amb a r p andang an manus ia.

Auan itu mengandung kilat png menyinari alam bumi sehingga kilat itu
hampir menlambar pandangan mata manusia, karena sangat keras dan cepatnF.

Yuqallibullaahul laila wan ruhaam : Ailah menggilirlan mnlam dan siang
beryantian.

Allah mengganti gelap dengan terang, dan terang dengan gelap, sehingga
terjadilah siang dan malam, lang menimbulkan cuac:t panas dan dingin, basah
dan kering, png menakjubkan manusia.

Inru fii dznalilw la 'ibmtal li ulil ab-shaar : sesungguhnya yang demikian
itu terdapat pelajaru bagi omng-orung yang mempunyai penglitatan.

Dalam pergiliran antara malam dan siang, )ang kadangkala satunp lebih
paniang 0ama) daripada png lain dan keadaan perubahannp sungguh terdapat
pelajaran bagi orang png suka memperhatikannp. selain itu juga menunjukkan
bahwa alam ini dalam kekuasaan Allah yang Maha Esa, lang sekaligus mengatur
dan mengendalikannp.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-21rlatini Allah menerangkan bahwa malaikat, manusia, j in, hewan,

dan benda png beku, semuanla bertasbih kepada-Nya. Burung )ang sedang

terbang pun menyembah Allah dan bertasbih dengan sesuatu tasbih png

diilhamkan padanp. Allah juga menunjuki makhluk-Nya dengan sesuatu tarekat

untuk men),Embah-Np. Allatr itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang

tersembunyi bagi-Np, dan Allatllah yang memiliki langit dan bumi' Dialah hakim

)ang mutlak, dan Dialah Ttrhan png wajib disembah, serta kepada-Nyalah para

makhluk kembali di hari akhirat nanti.

Allah juga menjelaskan bahwa awan itu mulanya tipis, kemudian dituntun ke

suatu temf,aiyang Lemudian terkumpullah menjadi awan yang tebal, dan dari

celatr-celahrya keluarlah hujan, dan daripadanya Allah menurunkan hujan es.

Allah menurunkan hujan kepada siapa saja png dikehendaki-Np dan menjauhkan

hujan dari siapa saja yang dikehendaki-Np.

Pada segala sesuatu terdapat dalil yang menunjukkan kebesaran Allah'

752

(45) Dan Allah tclah menjadikan semua

binatang melata di atas bumi dari air.

Di antaranya ada ]ang bryerak dengan

peruElya, ada png berjalan dengan dua

kaki, rlan xdx pula yang berjalan dengan

€mpat raki. Allah menjadifan apa yang

Dia kehendaki, se$mgguhnla Allah itu
Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

(46) S\qgguh IGmi telah menurunlan kete-

rangan-keterangan Yang nyata, dan

Allah menunjuki siaPa Yang Dia
kchendaki kePadajalan Yang lurus.

(47)Dan mereka berkata: 'Kami telah

beriman kepada AUah dan Rasul, serta

kami telah menaati keduanYa."
Kemudian segolongan dari mereka

setelah mengaku beriman dan taat,

membelatanginya; dan tidaklah mereka

termasuk orang{Elng Png mukmin.

(48)Apabila kita diseru (unn* beriman)

kepada Allah dan Rasul-NP supaya

Allah menetaPkan hukum di antara

We#;;&Y";"{;Ygbv
UtVAf'rr;;fue&:f€'
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mereka, tiba-tiba segolongan dari
mereka memalingkan diri (menjauhi).

(49) Dan apabila keputusan itu untuk
kemenangan mereka, maka datanglah
mereka kepada Rasul dengan tunduk
dan patuh.

(50)Apakah ada penyakit dalam jiwa
mereka ataukah mereka dalam
keraguan, apakah mereka takut kepada
Allah dan Rasul akan berlaku curang
terhadap dirinya? Sebenarnya mereka
itu adalah orang-onmg png menzalimi
dirinya.
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TAFSIR

wallaahu khalaqa kuila daabbatim mim maa-in : Dan Allah telah
menjadilun semua binatang mernta di atas bumi dari air.
Allah swr. telah menjadikan segala binatang yang melata di atas bumi,

baik manusia, binatang, burung, ataupun uinatanf rainn'1a dari air. Air adalah
salah satu unsur tubuh.

Kata sebagian ahli taftir mengatakan bahwa png dimaksud dengan air di
sini adalah nutfah. Dapat dikatakan demikian, ,Lnglngut bahwa jumratr yang
terbesar dari binarang itu dijadikan dari nutfah, wataup-un ada juga yrrg tiou[
berasal dari padanya.

Faminhum nwy yam-syii 'araa bath-nihii : Di antamnya ada yang beryemk
dengan perutnya.

Di antara binatang itu ada png bergerak dengan perutnla seperti ular, ikan,
dan sebagainp. Dinamai gerakan-gerakan binaing dengan berjaran, padahai
gebenarnp binatang itu melata adalah untuk memberiisprat repadakesempurnaan
kodlat-Np, walaupun binatang-binaang itu tidak memiunlai atat berjalan, namun
seolah-olah berjalan juga.

wa minhum may yam-syii 'araa rijtaini : .4da yang berjaran dcngan dua
l@ki.

Di antara binatang-binatang itu ada png berjalan dengan dua kaki, seperti
manusia dan burung.

w minhum ma! yam-srii 'araa arba'in : Dan ada pura yang berjaran
dengan empat laki.
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Diantara makhluk-makhluk itu ada png berjalan dengan empat kaki, seperti
lembu, unta, singa, dan sebagainla. Allah tidak menjelaskan binatang png berjalan

dengan kaki lebih dari empat, seperti laba-laba, adalah karena masuk dalam
firman-Np yang di bawah ini:

Yakh-luqullaahu maa la-syaa-u : Allah menjadilwn apa yang Dia
l<Bhendaki.

Allah menjadikan apa yang telah Dia terangkan dan apa yang belum
diterangkan yang bermacam-macam bentuknya, beraneka gerakannya, dan berlain-
lainan tabiat dan kekuatannla.

Innallaaha 'alaa kulli syai-in qadiir : Sesungguhnya Allah iru Maha
Berhtasa atas segal.a sesuatu.

Allah menjadikan segala png tersebut itu, dan segala lang dikehendaki.
Dia benar-benar mempunpi kekuasaan yang mutlak dan sungguh Maha Berkuasa.

La qad anzalnaa aayaatim mubayyinaatin : Sungguh Kami telah
menurunlan lcet emngan-l<eterangan yang nyata.

Kami sungguh telah menurunkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan png
menunjukkan tentang kodratKami png menjelaskan tenang jalan-jalan kebenaran.

Di antaranya apa )ang telah disebutkan di sini.

Akan tetapi ayat-alat itu tidaklah dapat dipahami, selain oleh orang-orang
png telah diberi penglihatan matahati dan fitrah yang sejahtera yang menerangi
jalan png dilaluinya.

Wallaahu yahdii ma! ya-slaa-u ilaa shimatim mwtaqiim : Dan Allah
menunjuki siapa yang Dia l<ehendaki kepada jalnn yang lurus.

Allah menunjuki siapa yang Dia kehendaki kepada jalan png telah dijalani
oleh mereka png diberi nikmat, pitu para nabi, para shiddiq dan para syuhada,
serta orang-orang saleh. Jalan yang lurus adalah mengikhlaskan ibadat kepada
Allah sendiri.

Wa yaquuluuna aamanrwa billaahi wa bir msuuli wa a-tha'rwa tsumna
yatawallaa fariiqum minhum mim ba'di dznalilw wa mut ulaa-ilu bil
mu'miniin : Dan merela berlata: 'I{nmi telah beriman kqada Allah dan
Rasul, serta lemi telah mquati kcdrunyw. " Ikmudian segolongan dari mercla
setelah mengaht beriman dan taat, membelnlangirrya; dan tidaklnh merela
termasuk omng-omng yang mulonin.

Manusia-manusia munafik yang harya beriman dengan lisannla, tidak dengan
hatinya, berkata: 'Kami telah beriman dan kami telah taat." Kemudian segolongan
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dari mereka membelakangi (meninggalkan) hukum Allah png tadirya mereka

akui akan ditaati. Mereka itu memang bukan mukmin png mukhlis (ikhlas) png
tetap dalam iman. Tbtapi mereka adalah orang{rang png berpenpkit jiwa png
tidak dapat melepaskan kemunafikannya.

Ringkasnp, orang png hanp mengaku beriman dengan lisannp dan tidak
membuktikan imanrya dalam amal perbuatan tidak bisa digolongkan ke dalam
golongan mukmin. Tidak jarang mereka justru memihak kepada musuh lang
selalu berusaha melemahkan Islam.

Wa i4ua du'uu ilallathi wa rusuulihii li yahkuma bainnhum i4zna
faritqam mbthum mu'ri4huun : Apabil"a kita diseru (unruk beiman)
kqada Allah dott Rasul-Itlya supaya Allah mmetqlan huhtm di antam
merela, tiba-tiba segolongan dari merela memalingkan diri.

Mereka prry munafik itu, apabila diajak mengikuti Kitab Allah dan sunnah

Rasul-Np dalam menyelesaikan suatu perkara, muncullah sebagian dari mereka
png melauan ajakan itu dan enggan menerima ketetapan Allah.

Wa iy yakul hhumul haqqu ya'tuu ilaihi mudz'iniin : Dan apabil"a

kqutusan iru unruk l<emenangan merel<a, mala datanglah merela lrepada
Rasul dengan runduk dan patuh.

Apabila keputusan png akan diberikan oleh Rasul itu mendatangkan
keuntungan bagi mereka, bersegeralah mereka menemui Rasul karena mereka
pkin Rasul akan memenangkan mereka, walaupun mereka termasuk orang-orang
png ingkar. Ringkasnla, ketundukan mereka untuk datang kepada Rasul bukanlatt

karena percqa hukum Rasul itulah png benar, tetapi karena kebetulan hukum
png ditetapkan oleh Rasul itu sesuai dengan keinginannp. Karena itu, apabila
keputusan png diberikan berlawanan dengan kehendaknya, maka mereka tidak
mau menerima keputusan itu.

A fii qnwbihhn mam4hun amir taabuu am yalrlufuuru ay yahiifallaalru
'alaihim wa msuuhrhlal : Apalah ada perqukit dalarn j iwa merula anulah
mcrcla dalam l<emguan, apalah mercla nfut l<qada Allah dan Rasul berhht
curumg terludap dirinya ?

Mereka memalingkan diri dari (menolak) menyerahkan keputusan kepada

Rasul atau meminta keputusan dari Rasul, karena mungkin mereka adalah orang-
orang png jiwanp telah dipengaruhi oleh kekafiran dan kemunafikan. Mungkin
pula karena mereka meragukan kenabian Muhammad, sebagaimana (mungkin)
mereka takut bahwa Allah dan Rasul-$p akan berlaku curang terhadap mereka.

Walhasil, png menyebabkan mereka berbuat demikian akan dijelaskan di
ba\rah ini, dan semuanla tidak dapat dibenarkan.



Juz t8 Surat 24: an-Nuur 2839

ful uloaika hwmuil zhulimuun : Sebenantya mereka itu adalah omnS-

oiltng WW menulimi dirilrya.

Mercka bukanlatr berpaling dari Rasul karena beberapa sebab, tetapi akibat

penpkit jiua yang dideritanp karena kekafiran dan kemunafikan. Dengan

demikian mereka menzalimi diri sendiri, pitu mendurhakai Allah, tidak mau

meridhai hukum png ditetapkan Rasul, dan tidak mau menerimanp dengan

ikhlas terhadap keputusanrya.

Sebab trun ay,at

Diriwa5atkan bahwa seoftIng munafik bertengkar dalam suatu perkara dengan

seorang Yahudi. Yatrudi itu mengajaknp menjumpai Rasul untuk menengahi

perkara mereka. Si munafik mengajak lawannla mentahkimkan diri kepada IG'ab
ibn al-Asyraf. Akhirnla mereka pun pergi menjumpai Rasul, di mana Rasul

memenangkan si Yartrudi. Si munafik tidak menerima putusan itu, serta berkata:
'Mari kita pergi kepada Umar.' Sesampai mereka di rumatr Umar, si Yahudi

pun menceritakan apa )ang telatr terjadi. Setelah Umar mendengarkan apa )ang
diterangkan si Yahudi, beliau pun berkata si munafik: 'Apakah benar seperti

png diterangkan ini?" Jawabannla: 'Benar.' Maka Umar pun memancung leher

si munafik, karena tidak mau menerima ikhlas atas ketetapan Rasul.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allah menerangkan kesempurnaan kodrat-Np atas penciptaan

semul makhluk. Selain itu juga menjelaskan bahwa Dia telatr menurunkan berbagai

macam hukum, hikmah, dan perumpamaan melalui al-Qur'an dan memberikan

dala memahamirya kepada mereka png berakal kuat.

I(emudian Allah menerangkan sifut-sifat orang munafik lang menuturkan

dengan lisan mereka apa )ang tidak diakui oleh hati mereka sendiri. Juga

menufirkan qpa )ang mereka tidak mau mengerjakannla.

753

(51) Sesungguhnya ucapan-ucapan onrng
mukmin apabila disent kepada Allah
dan Rasrl-Np utuk dibed ke,putuan
hukum di antara merela adalah meng-
ucapkan'Kami mendengar dan kami
menaatinya" dan merekalah orang-
oraqg yang mendapat kemenangan.

lF'i1"rJ[}:'ti\'4iA3;S4tiy
e{iirflvc6g;tiw{4_
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(52) Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-

Nya serta takut kepada Allah dan

memelihara diri dari segala apa yang

menjadi kemurkaan Allah, maka
merekalah orang Yang memPeroleh

keberuntungan.

(53) Mereka bersumpah dengan nama Allah
dengan seberat-berat sumPahnYa,

sungguh jika engkau memerintahkan

mereka tentulah mereka akan
mengerjakan perintahmu. IQtakanlah:

"Thk usah kamu bersumPah karena

ketaatanmu itu hanyalah ketaatan ymg
sudah dikenal orang bahwa Allah itu
Maha Mengetahui aPa Yang kamu
kerjakan. "

(54) IGtakanlah: 'Thatlah kamu sekalian

kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.

Jika kamu berpaling, maka Rasul iru
hanya memikul aPa Yang dibebankan

kepada dia dan kamu memikul apa yang

dibebankan kePadamu. Jika kamu
menaatinla niscaya kamu memperoleh
petunjuk. Dan bukanlah tugas Razul itu

selain menyampaikan ajaran Allah yang

sangat nyata (menjelaskan apa yang

diperintahkan untuk kamu kerjakan). "

tJi3';((-- -
@'ri{p$"!*E
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TAFSIR

Inrwmaa kaaru qaulal mu'miniirw i4zsa du'uu ilallaahi wa rusuulihii li
yahkuma bairuhin ay yaqwhru sami' naa wa a4lw'naa wa ulaa-ilu hwail
muflihuun : Sesungguhnya ucapan-ucapan omng mulonin apabila diseru

l<epada Altnh dan Rasul-Nya untuk diberi kqutusan huhtm di antara merela

adalah mengucaplan 'I(omi mendengar dan lami menantinya" dan merelalah

orang-o mng yang mendap at lcemennngan.

Ucapan para mukmin, apabila mereka diajak tunduk kepada hukum Allah

dan Rasul-Np dalam menyelesaikan suatu pertengkaran di antara mereka adalah:

"Kami tnendenga, ajakanmu dan kami menaatinya karena kamu mengajak kami

untuk mentahkimkan diri kepada Rasul Allah dan spriat-syariatn1a." Orang-

orang mukmin yang demikian itulah png memperoleh kemenangan dan terlepas

dari apa yang menakutkan mereka pada hari kiamat.
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Wa may yu4hi'illaalw wa msuulahuu wa yakh-syallaalu wa yattaq-hi fa
ulaa-ilw humul foa-izuun : Barungsiqa meruufii Allah don Rasul-Nya
serta tahtt kepada Allah dan memeliham diri dari segaln apa yang menjadi
l<emurlaan Allah, malu merelalah omng yang memperoleh l<eberuntungan.

Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Np, serta segala urusan agama dan

barangsiapa takut kepada Allah dan siksa-Np atas dosa-dosa )ang telah dikerjakan
dan barangsiapa memelihara diri dari segala apa )ang menimbulkan kemurkaan
Allah, maka merekalah >ang memperoleh keridhaan-Nya pada hari kiamat dan

yang terpelihara (terbebas) dari azab.

IGmudian Allah menjelaskan lagi tentang keadaan orang munafik yang

sungguh terdapat di segala tempat dan masa.

Wa aqs amuu billaahi jahda airnaanihim lain amartahurn la yalil-rujunno :
Merela benumpah dengan nnma Allnh dengan sebemt-bemt sumpahnya,
sungguh jil<a englau memerintahlan merel<a tentulah merelu alun
mengerj alan p erintahmu.

Para munafik itu bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh
bahwa jika kamu, Muhammad, menyuruh merekapergi berperang, pastilah mereka
memperkenankan perintahmu dan mereka pergi untuk bertempur. Mereka berkata:
"Kami senantiasa besertamu (Muhammad). Jika kamu bermukim di Madinah,
kami pun turun beserta kamu, dan jika kamu pergi berperang, kami pun turut
bersamamu."

Allah membantah sumpah mereka dengan firman-Np:

Qul laa tuqsimuu : I{atalanlah: 'Tidak usah lamu bersumpah."

Katakanlah, hai Muhammad kepada mereka, 'Tbk usahlah kamu bersumpah,
karena Allah mengetahui apa prg sebenarnya kamu maksudkan dengan sumpahmu
ifu."

Thaa'atum ma'ruufatun : I<nrena l<etaatanmu iru hanyalah l<etaatanyang
sudah dikennl omng.

Tidak usah kamu bersumpah, karena keraatanmu itu hanplah ketaatan dalam
lisan saja. Tidak diserai dengan kepercapan dalam hati dan hal itu telatr diketatrui
orang.

Ada png mengatakan bahwa maksud firman ini adalah tak usahlah kamu
bersumpah hanp untuk menyenangkan Allah karena urusan yang diminta
dilaksanakan adalah ketaatan biasa png tidak sulit untuk dijalankan.

Innallaaha khabiirum bi maa ta'maluun : Bahwa Allah itu Maha
Mengetahui apayang lamu kerjalun.
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Tidak ada )ang tersembunyi bagi Allah dari amalan-amalailnu, baik png

nlata maupun yang tersembunyi, ataupun dari sumpahmu )ang kosong (sumpatt

bohong) dan niat busukmu terhadap orang mukmin'

Qul a+hii'ullaaha wa a4hii'ur msuub : Kanknnfu: 'Taatlah kanu

s-elalian tepada Altah dan taattah kqada Rasul''

Serulah mereka, hai Muhammad, untuk mengikuti Allah dan sunnah Rasul-

Np.

Fa in tawallau fa innamaa 'alaihi maa hummila wa 'alaikum maa

hummiltum : Jilu lamu berpaling, malu Rasul itu lutw memiful qa
yang dibebanlan lepada dia dan lamu memiful apa yang dibebankan

kqadatnu.

Jika kamu tidak mau menaati Rasul, maka hal itu tidak memberi suatu

kemadharatan kepadanya, sebab Rasul hanya memikul beban (tugas)

menpmpaikan risaiah. Apabila tugas itu telatr ditunaikan, maka terlepaslah dia

dari tugas itu. Kamu pun memikul beban png ditugaskan kepadamu' yaitu taat,

tunduk; dan patuh, sLrta melaksanakan segala perintatr. Jika kamu lidak mau

menaatinla, berartilah kamu mencampakkan diri ke dalam kemurkaan Allah dan

azab-Np.

Wa in tu-thii'uuhu tahtaduu : Jila knmu menaatinya niscoya katnu

memperuleh peruniuk.

Jika kamu menaati Rasul, niscap kamu memperolefr jalan prry men5arpaikan

kamu kepada kebajikan dan melepaskan kamu dari semua kejahatan' Sebab,

Rasul itu menyeru kamu kepdda jalan yang lurus-

Wa maa 'alar rusuuli illal balaa-ghul mubiin : Da n bukortlfult rugas Rosul

iru setnin menyampailan ajamn Altnh yang sangat fiyda (mqtielaskot qa
yang drpeintahtan untuk lamu lrerialutt).n

Rasul itu hanplatr bertindak sebagai penasihat, pemberi petunjuk' dan

menyampaikan segala perintatr Allah kepadamu. Jika kamu menaatiqa akan

memperoleh jalan lang benar, dan jika kamu meryalatrinla, tersungkurlah kamu

dalam kebinasaan. Rasul telatr menjalankan keuajibannp, dan sekarang tinggal

kevajibanmu.

Firman Allah ini memberi pengertian batrwa orang )ang menerima sebagian

a1alna seperti sernbahyang, tetapi mengerjakan sebagian png diharamkan atau

"rgg* 
mengerjakan keuajiban )ang memerlukan pengorbanan atau tidak mau

'' A,rat id semakna dengan S.l3: ar-Ra'd, 40.



Juz 18 Surat 24: an-Nuur 28+3

berpedoman kepada Kitab Allah dan mengambil undang-undang yang

menlalahinya, maka orang itu digolongan ke dalam golongan munafik, seperti

yang dimaksud oleh atm;t 49 png lalu.

KES!MPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang )ang
menlambut seruan Allah dan Rasul-Np serta menlambut ajakan untuk
hukum Allah dan Rasul-Np dengan tunduk dan patuh.

Kemudian Allah menjelaskan beberapa kedustaan orang{rang munafik png
mengaku ikhlas. Di antara mereka ada yang bersumpah dengan sumpah png
berat bahwa mereka akan menaati Rasul dan pergi bertempur bersamarya jika

Allah memerintahkan Rasul supaya melarang mereka bersumpah dan
menyuruh mereka menaati Allah atas dasar keikhlasan. Jika mereka enggan,

maka Rasul hanp bertugas menlampaikan perintah, sedangkan mereka dinryaskan

menaati perintah Rasul.

beriman
menaati

754

(55) Allah telah berjanji dengan mereka

)ang telah beriman dan mengerjakan
amalan saleh di antara kamu, akan

mewariskan bumi kepadanya dan
menjadikan mereka sebagai khalifrh
sebagaimana onng sebelummu. Allah
juga akan meneguhkan agama Islam.
yang telah diridhai-Np untuk mereka
dan menukarkan ketakutan yang
dirasakan dengan keamanan. Mereka
menyembah Aku, tidak mempersekutu-

kan sesuatu dengan Aku. Banngsiapa
yang mengingkari nikrnat-niknat iru
sesudah diberi janji lang demikian,
maka merekalah orang-orang yang

sangat hsik.
(56) Dan dirikanlah sembahyang, berikanlah

zakat, dan taatilah Rasul. Mudah-
mudahan kamu memperoleh rahmat.

(57) Janganlah kamu menyangka bahwa
orang-onrng kafir itu dapat melemah-

eu)itrtfu '{-tiU,tr*itGiogtiw6;5{i$r#
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kan Allah di bumi dan tempat kembali

mereka adalah neraka. Itulah sejahat-
jahat tempat kembali.

TAFSIR

Wa'adallaahul la4ziiru aamanuu minkum wa 'amilush shaalihaati la

yastakh-Wnruhwn fil ar4hi lu mas takh-hfal la4ziiru min qablihim :
-Allah 

tetnh berianii dengan merela yang telah beriman dan mengeriakan

amalan saleh di antara lamu, alan mewarislan bumi kepadarrya dan

menjaditan mereka sebagai khalifah sebagaimana oranS sebelummu.

Allah telah berjanji dengan orang-orang mukmin di antara kamu yang

memperbaiki semua amalannya akan menjadi khalifah di bumi, baik bumi itu

didiami oleh orang-orang musyrik Arab maupun orang-orang musyrik non-Arab

(ajam). Mereka akan menjadi pemegang kekuasaan sebagaimana Allah menjadikan

Bani Israil sebagai penguasa (khalifatr) di Spm, ketika Allatr telah membinasakan

kaum yang angkara murka yang berdiam di Spm.

Allah telah mensyaratkan 1ang demikian itu dengan iman dan amal saleh.

Apabila umat Islam sungguh beriman dan beramal saleh, pastilah mereka menjadi

khalifah.

Janji Allah ini telah dipenuhi sebelum Rasul wafat. Rasul telah mengalahkan

Mekkah, Khaibar, Bahrain, dan seluruh iazirah Arab serta mengambil pajak

kepala (perorangan) dari orang-orang Majusi dan dari sebagian penduduk Syam'

Sesudah beliau wafrt, Khulafr Rasyidin meneruskan langkah tersebut' Dalam

waktu singkat, mereka menghancurkan kekuasaan Persi dan Romawi.

Wa la yumakkirwnna lahum diituhumul la4zir ta4haa lahurn : Allah
juga atan meneguhlun aganm Islamyang tel.ah diridhai-I'lya untukmerela.

Allah menjadikan agama Islam sebagai agama png kukuh dan kuat, yang

tidak bisa diguncang oleh badai yang hebat, sekaligus menjadikan para pemeluknya

sebagai orang-otang yang besar selama mereka dapat bermujahadah (berjihad)

di jalan Allah dengan hartanya, dan jika berjuang, mereka mencari keridhaan

Allah.

wa tayubaddilanrwhum mim ba'di khaufihim amrura : Dan menularlwn

lretahttan yang dirusalan dengan lceamnrun.

Allah akan mengubah keadaan mereka png penuh ketakutan, dengan

memberikan keamanan yang luas. Ar-Rabi' ibn Anas berkata: "Nabi beserta

sahabatnya berdiam di Mekkah selama 10 tahun menyeru masyarakat untuk

menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi, sedangkan mereka senantiasa

6'i;Jtfi4i;$tTic:'
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berada dalam ketakutan, dan ketika itu mereka belum diperintahkan untuk
berperang (melawan orang kafir, musyrik )ang memusuhinya). Setelah mereka
berhijrah ke Madinah, Allah pun menyuruh mereka berperang. Namun keadaan
mereka selalu dalam ketakutan. Pada suatu hari seorang sahabat berkata: 'Hai
Rasulullah, apakah kita akan terus-menerus dalam ketakutan?. Tidakkah akan
datang hari untuk menanggalkan senjata?' Mendengar pertanyaan itu, Nabi
bersabda: 'Tidak lama lagi kita akan mendapatkan keamanan )ang sempurna.
Tidak perlu selalu menyandang senjata." Tidak lama berselang turunlah ayat
ini.

Ya'buduunanii laa yusyrtkuuna bii syai-an : Merela menyembah Aht,
tidak mempersehttulan seswilu dengan Aht.

Mereka menyembah Aku dan tidak takut kepada seorang pun selain daripada
diri-Ku.

Wa man lmfam ba'da dznalilufa ulan-ilu humulfaastquw : Bamngsiapa
yang menginglari nilonat-nilanat itu sesudah diberi janji yang demikian,
mala merelalah orang-orang yang sangat fasik.

Barangsiapa berkufur sesudah Allah memberi penerangan )ang jelas dan
menyodorkan janji-Np png besar, maka merekalah orang )ang menyeleweng
dari batas agama.

wa aqiimush shalaata wa aatuz zaluata wa a-thii'ur rasuula la'allakum
turhamuun : Dan dirilanlah sembaltyang, berilanlah zal@t, dan taatitah
Rasul. Mudah-mudahan lamu memperoleh rahmat.

wahai seluruh manusia, bahwa amalan saleh itu mempunlai beberapa tiang
pokok, pitu mendirikan sembahyang yang menjadi tiang agama dan png
membawa kepada berbagai keutamaan serta mencegah berbagai keburukan, dan
mengeluarkan zakat.

sembahyang diwajibkan untuk perbaikan pribadi dan perbaikan masyarakar,
sedangkan zakat diuajibkan untuk perbaikan masyarakat dan menguatkan hubungan
antara seseorang dengan png lainnya. I(arenanla, dalam al-Qur'an perintah zakat
selalu dibarengi dengan perintah shalat.

Thatilah Rasul dengan menjalankan semua perintahnp dan menjauhi segala
larangannya, supala kamu memperoleh rahmat. Firman png pendek ini adalah
suatu keringkasan dari segala apa )ang diperintahkan oleh Nabi dan inilah pokok
dasar yang ketiga.

Laa tahsabannal la4ziiru lufaruu mu'jiziirwfil ar4hi : Janganrah kamu
menyangla bahwa omng-omng lafir itu dapat melemahlan Allah di bumi.
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Janganlah kamu menyangka, hai Rasul, bahwa orang-orang kafir itu dapat

melepaskan diri dari kejaran Allah, apabila Allah hendak membinasakan mereka.

Allatr senantiasa mempunpi kodrat (kekuasaan) untuk memusnahkan mereka

setiap m:Na, jika Dia menghendaki.

Sesudah itu Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir di akhirat, dengan

firman-Nya:

llh ma'woaltwnto, ,uont wa labi'sal ma-shiir : Dan tempat lembali mercla

adalah nemka. Itulnh seialntialwt tempat l<embali.

Sebagaimana Kami menyempitkan kehidupan mereka di dunia, demikian
pula Kami akan menempatkan mereka di akhirat nanti di dalam neraka png
apirya menlala-npla dan neraka itu sungguh merupakan seburuk-buruk tempat
kembali.

KESIMPULAN

Dalam alat ini Allah menerangkan janji-Nya, pitu akan menjadikan orang

mukmin )ang taat sebagai khalifatr di bumi dan akan melimpahkan kepadanp
keamanan png penuh, sehingga mereka dapat beribadat dan menyembah Allah
dengan tenteram.

Orang png mengingkari nikmat-nikmat Allah sesudah nikmat-nikmat itu
diberikan kepadanla, maka mereka itulah orang )ang menyeleweng dari jalan

kebenaran.

I(emudian Allatr memerintahkan kita mendirikan sembahpng dan memba5ar

zakat sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat png telah diterimanla, dan

menyuruh kita menaati Rasul-Nya, sehingga dengan demikian kita akan
memperoleh rahmat-Np.

755

(58) Wahai mereka yang telah beriman,
hendaklah budak-budakmu dan anak-
anakmu yang belum cukup umur
meminta izin kepadamu untukmasuk
(kamarmu dalam) tiga waktu, yaitu:
sebelum sembahyang subuh, ketika
kamu menanggxlftxa ftainmu sewaktu

sembahyang zuhur, dan sesudah
sembahyang isya. Itulah tiga aurat
bagimu. Tidak ada keberatan bagimu
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dan bagi mereka di luar tiga waktu itu.
Mereka selalu mengelilingi kamu,
karena sebagian kamu melayani
sebagian png lain. Demikianlah Allah
menerangkan hukum-hukum -Nya
kepadamu; dan Allah itu Maha
Mengetahui lagi Maha Hakim.'l

(59) Apabila anak-anak kecil itu sudah
cukup umur, maka hendaklah meminta
izin sebagaimana orang dewasa
meminta izin; demikianlah Allah
menjelaskan hukum-hukum-Nya
kepadamu, dan Allah itu Maha
Mengetahui lagi Maha Hakim.

(60) Dan perempuan yang sudah lanjut usia
dan tidak ingin bersuami lagi, maka
tidak ada keberatan baginya untuk
menanggalkan kerudungnya dan
sebagihn pakaiannya dengan tidak
bermahud untuk menonjol-nonjolkan
perhiasannp. Jika mereka berpakaian
secukupnya, maka png demikian itu
lebih baik baginya. Allah itu Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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TAFSIR

Yaa ryyulwl la4ziitu aamanuu li yasta'dzin kumul la4ziirw malaktt
aimaanukum wal la4ziina lam yablu-ghtrl huluma minkum tsalantsa
matrutin min qabli slwlauil fajri wa hiiru n4lu'uuna tsiyaabakum
mirwzh zlwhiimti wa mim ba'di slwloatil 'i-syaai : Wahai merela yang
telah beriman, hendalclah budak-budalonu dan atnk-anabnu yang belurn
cuhtp umur meminta izin kqadamu unruk masuk (lanarmu dalam) tiga
wa,ku, tuilu: sebelarn sembahyang subuh, l@til(a lanwmanmggallan luirunu
saryabu sembalryang zuhur, dan sesudah sembahyang isya.

Wahai mereka png telah beriman, hendaklah budak-budakmu dan anak-
anakmu png belum cukup umur meminta izin memasuki kamarmu pada tiga
waktu: sebelum sembahpng ftjar (subuh), sesudatr sembahpng is1a, dan ketika
kamu membuka pakaian pada waktu zuhur.

Apabila anak-anakmu, demikian pula pelalanmu, ingin memasuki kamarmu
pada ttga waktu itu, wajiblah mereka meminta izin kepadamu terlebih dahulu,
baik kaum lelaki dan perempuan, lebih-lebih jika png berada dalam kamar adalah
perempuan.
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Diharuskan meminta izin ketika memasuki kamar orang lain pada tiga waktu
itu karena menurut kebiasaan, pada ketiga waktu itu orang tidak berpakaian secara

sempurna dan tidak pantas dilihat oleh orang lain sebab sedang dalam waktu

beristirahat.

Tbalaa-tsu 'aumatil lakum : Itul.ah tiga aumt bagimu.

Pada waktu )ang tiga itu merupakan waktu yang biasanya kamu tidak menutupi
seluruh auratmu.

Memang telah menjadi kebiasaan bahwa sebelum sembahyang subuh, yaitu

waktu bangun tidur, orang tidak menutup seluruh aurat, demikian pula pada

waktu zuhur, biasanya orang membuka pakaiannya untuk beristirahat, sama halnya

ketika waktu isp saat orang akan tidur.

Laisa 'alaikum wa laa 'alaihim iuruahum ba'da hunna : Tidak ada
l<eberatan bagimu dnn bagi merela di luar tigawalou itu.

Di luar waktu png tiga itu kamu boleh membiarkan mereka memasuki
kamarmu tanpa izin, walaupun ada kemungkinan kamu tidak dalam keadaan

menutup seluruh auratmu.

Adapun sebabnya diperbolehkan memasuki kamar dengan tidak meminta
izin di luar waktu yang tiga itu diterangkan tersendiri, dengan firman-N1a:

Thawwaafuuru 'alnikum ba'dhukum 'alaa ba'dhin : Merela selalu
mengelilingi l<amu, larena sebagian lamu melayani sebagian yang lain.

Kamu memerlukan pelapnan mereka, sebagaimana mereka memerlukan tugas

melayanimu. Maka kalau mereka diperintahkan meminta izin tiap kali memasuki
kamarmu, tentulah akan menimbulkan kesulitan baginp. Demikian pula anak-

anakmu, png selalir menemuimu dan mengelilingi kamu.

Alat ini memberi pengertian bahwa pada waktu tidur itu adalah sesudah

shalat isya dan sebelum fujar serta waktu zuhur. Juga memberi pengertian bahwa
membuka aurat di dalam tempat tertutup (khalwat) diperbolehkan.

Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin kia memperhatikan
illat-illat (alasan) hukum. Allah tidak membenarkan budak dan anak-anak kecil
memasuki kamar seseorang pada tiga waktu itu, karena menurut kebiasaan, pada

tiga waktu itu mereka tidak menutup seluruh auratnla.

Ih dztalilu yubayyinullaahu lnkumul aayaui walhahu'aliimun lukiim:
Demikianlah Allah meneranglan huhtm-hufum-Itlya kqadamu; dan Allah
itu Maha Mengetahui lagi Maha Hakim.

Sebagai penjelasan Allatr atas hukum-hukum (adab anak-anak dan budak
masuk kamar orang) itu, Allah menerangkan syariat-spriat agama-Np dan
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hukum-Nya. Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Hakim mensyariatkan segala
aturan yang mengandung hikmah dan perbaikan keadaan, di dunia ataupun di
akhirat.

Diriwaptkan oleh Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas, umat telah meninggalkan
tiga ayat dengan tidak melaksanakan isinya (maknanya), yaitu ayat-ayat yang

memerintahkan budak-budak dan anak-anak meminta izin untuk memasuki kamar
orang lain (kamar ayah-ibu atau anggota keluarga yang lain) pada waktu yang

tiga itu, dan ayat )ang menyuruh memberikan sebagian harta warisan kepada
keluarga )ang tidak berhak jika mereka berada dalam acara pembagian itu. Serta
ayat yang menerangkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang
yang paling bertakwa, bukan orang )ang paling besar rumahnya.

Pernah Atha' bertanp kepada Ibn Abbas: 'Apakah saya harus minta izin
untuk masuk ke kamar saudara perempuanku?" Ibn Abbas menjawab: 'Ya, kamu
harus meminta izin, mengingat alat ini."

Wa i4zaa bala-ghal ath-faalu minkumul huluma fal yasta'dzinuu ka mas
ta'dznrwl la4ziina min qablihim : Apabih anak-anakl<ecil iru sudah cuh.tp

umur, mal<a hendaklah meminta izin sebagaimana orang dqtasa meminta
izin.

Apabila anak kecil itu, baik anak-anakmu sendiri ataupun anak-anak
kerabatmu, telah cukup umur, pitu telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi,
hendaklah mereka meminta izin kepadamu untuk masuk ke tempatmu di segala

waktu, tidak hanp waktu yang tiga sebagaimana orang-orang dewasa yang lain
harus berbuat demikian, baik anak-anak sendiri atau kerabat.

Allah menjelaskan hukum anak-anak png telah sampai umur, dan tidak
menjelaskan hukum budak. Padahal dalam alat sebelumnla, Allah menerangkan
budak belian dan anak-anak, karena hukum budak, baik kecil ataupun besar

adalah sama. Yaitu harus meminta izin untuk memasuki kamarmu pada tiga waktu,
dan tidak meminta izin untuk waktu yang lain.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan

hukum-hukum syariat adalah apabila orang tersebut telah sampai umur, dan sampai

umur itu adalah dengan mimpi (lelaki bermimpi mengeluarkan sperma) atau

dengan tahun (umur 15 tahun). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh
memasuki kamar orang tuanla tanpa izin terlebih dahulu, sama dengan orang
lain.

Semua ulama menetapkan bahwa bermimpi itu disertai inzal (keluar sperma)
yang menjadi tanda telah sampai umur bagi anak lelaki. Yang dimaksud dengan
*bermimpi" di sini sebenarnla adalah hasil inzal, baik waktu terjaga maupun
waktu tidur, dengan bermimpi atau bukan. Oleh karena menurut kebiasaan hal
itu terjadi sewaktu tidur, maka dipakailah kata 'mimpi".
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Umumnla ulama berpendapat bahwa batas sampai umur adalah 15 tahun.

Menurut Abu Hanifth, 18 tahun untuk anak lelaki dan 17 tahun untuk anak

perempuan.

Ih dzaalil@ y ubayyinullaahu lakum aayaatihii wallaahu'aliimun hakiim :
Demikianlah Attah menielaslan hulatm-huhtm-Nya l<epadamu, dan Allah
itu Maha Mengetahui lagi Maln Hakim.

Sebagaimana Allah telah menerangkan kepadamu tentang hukum-hukum

secara jelas, Dia juga menerangkan segala sesuatu )ang mendatangkan kebahagiaan

di dunia dan akhirat. Allah itu Maha Mengetahui segala keadaan makhluk-Np,
lagi Maha Hakim menempatkan segala sesuatu di tempatnp.

Wal qawaa'idu mitwn nisan-il laatii laa yariuuna niftanhan fa laisa

' alaihintw j utuahun ay ya4ha' tu tsiyaabahunru ghaim mutabanii aatim
bi ziirutin : Dan p erernPwn Wng sudah lanj ut us ia dan ti dak ingin ben wmi
lagi, mala tidak ada lcebemtan baginya untuk metunggallutn kerudrngrrya

dan s ebag ian p alaiarutyw dengan t idak be nnab ud untuk mcnoni ol-noni o llant

perhiasarurya.

Perempuan-perempuan yang sudah tidak berhaid dan sudah tidak beranak

lagi karena lanjut usia serta tidak ada keinginan bersuami lagi akibat tidak ada

lagi orang png cocok baginya, maka bolehlah dia menanggalkan pakaian luarnla

di depan orang asing (lain), seperti tidak memakai kerudung dan tidak menutup

rapat pangkal dadanla, asal saja tidak dengan maksud menampakkan hiasan-

hiasannla )ang tersembunyi, pitu pakaian-pakaian emas.

Wa ay yasta'fiftu l*afual lahunru : Jila merelu berpaluian secuhtpnya,

maluyang demikian itu lebih baikbagfurya.

Jika mereka berpakaian secukupnp seperti png harus dilakukan oleh gadis-

gadistlang menutup bagian badan png bisa menimbulkan fitnah, maka itu lebih

baik karena lebih menjauhkan mereka dari prasangka. Jika dapat menimbulkan

prasangka, maka hendaklah mereka berpakaian dengan sempurna.

Wallaahu samii'un 'aliim : Allah itu Maha Mendengar lagi Maha
Mengaahui.

Allah itu MatraMendengar semua tutur kataryayang melekabicarakan dengan

orang-orang asing dan mengetahui maksud-maksud mereka bergaul dan

menanggalkan sebagian pakaiannp.

Sebab turun alat

Ada riua5at png meryrbutkan bahwa Rasulullatr pada suatu hari wahU zuhur

menyuruh seorang budak png bernama Mudlik pergi kepada Umar png kebetulan
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sedang tidur. Setelah mengetuk pintu, budak itu langsung masuk rumah. Umar
terjaga dari tidurnya, sedangkan sebagian anggota tubuhnya terbuka (tak
berpakaian). I(etika itu Umar berkata: 'Mudah-mudatran Allatr mencegatr orang
tua kami, anak-anak kami, dan pelalan kami masuk ke kamar kami pada waktu
ini (zuhur), tanpa izin." Kemudian Umar pergi kepada Rasulullatr, dan di tempat
Rasul, Umar mendengarkan alat ini diturunkan. Ialu Umar pun bersujud syukur.

KES!MPULAN

Dalam alat ini Allah menerangkan bahwa para kerabat png masih kecil dan
budak belian harus meminta izin jika memasuki kamar alah-ibunp atau tuannla
pada tiga waktu, png menjadi aurat bagi penghuni kamar.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang berumur
lanjut boleh menanggalkan sebagian pakaiannla, )akni tidakberpakaian sempurna
sebagaimana para gadis dan perempuan muda, asal saja masih dalam batas
kesopanan, dan tidak bermaksud menonjolkan perhiasannp.

756

(61) Trdak ada keberatan bagi orang buta,
tidak ada keberatan bagi orang png
cacat kaki (pincang), tidak ada
keberatan bagi orang yang sakit, dan
tidak ada keberatan bagimu makan di
rumahmu sendiri atau rumah orang
tuamu, rumah ibumu, rumah sau-
daramu perempuan atau rumah
saudaramu lelaki, rumah pamimmu
garis aph atau garis ibu, atau rumah
bibimu garis ibu atau rumah yang
kuncinya kau miliki atau rumah
temanmu. Tidak keberatan kamu
makan bersama atau sendiri-sendiri.
Apabila kamu memasuki rumah-rumah
tersebut ucapkan salam atas dirimu
(kepada penghuni rumah) sebagai suatu
penghormatan dari Allah, laitu salam
yang mendapatkan berkat dan baik.
Demikianlah Allah menjelaskan
hukum-hukum-Nya dan adab-adab
(etika) yang harus kamu lakukan;
mudah-mudahan kamu memahami-
Np.
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TAFSIR

Laisa ,alal a,maa haruiuw wa ha 'alal a'mii haruiuw wa laa 'ahl marii-

dhi harajun : Tidnk ada kebemtan bagi omng buta, tidak ada lcebemtan

bagi omng yang cacat luki (pincang), tidak ada l<ebemtan bagi omng yang

sakit.

Orang buta, pincang (cacat kaki), dan orang sakit boleh makan bersama

orang yang sehat. Para mukmin pada masa-masa pertama membawa orang cedera

(cacat kaki) ke rumah isterinla, anak-anaknya, kerabat, dan teman-temannp.

Mereka memberi makan kepada orang-orang png diajak itu. Kemudian sebagian

dari mereka, baik yang memberi makan ataupun yang diberi makan, menyangka

bahwa yang demikian itu tidak dibenarkan oleh agama, maka Allah fnenjelaskan

kebolehannp dengan apt ini. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang

cedera dan sakit enggan makan bersama orang-orang )ang sehat karena orang

yang buta itu mungkin akan mengambil sesuatu png diingini oleh temannya

O.ng- tidak disadari dan orang yang cedera itu mungkin menirnbulkan kesempiun

t"*put, sedangkan orang yang sakit dalam keadaan menjijikkan. Berkenaan dengan

itu, maka turunlah ayat ini.

Ada png menyatakan bahwa para mukmin )ang kuat pergi berperang dan di

rumahnya menempatkan orang lemah, memberikan kunci rumah dan

membenarkan mereka makan di rumah itu. Maka orang-orang yang ditinggalkan

itu merasa keberatan makan di rumah orang lain. Ayat ini membenarkan mereka

makan di rumah png ditemPati itu.

Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa orang )ang sehat haruslah

makan dalam satu piring bersama orang Fng berpenyakit itu.

Wa laa ,alaa anfusikwn an ta'kuluu mim buyufiikttm : Dan tidak ada

lreberatan bagimu malan di rumahmu sendiri.

Tidak ada keberatan bagimu makan di rumah isterimu dan anak-anakmu'

Tegasnla, yang dimaksudkan dengan *rumah-rumahmu" di sini adalatr rumah

isteri dan rumah anak-anakmu. Sebab, rumah anak-anakmu dipandang sebagai

rumahmu sendiri, mengingat sabda Nabi:

.;4,46J'
"Kamu dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu."

Dan makan di rumah anak juga tidak merendahkan martabat dan

kedudukanmu.
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Au buyuuti aabaa-ikum au buyuuti ummahaatikum au buyuuti ikh-
waanikum au buyuwi a-khawaatikum au buyuati a'maamikum au buyuuti
'ammaatikum au buyunti akh-waalikum au buyuai khaalaatikum: Atay
rumah bapalonu, atau numah ibumu, ntmah saudammu lelaki atau rumah
saudammu perempuan, rumah pamonmu dari garis ayah atau garis ibu
atau rumah bibimu garis ibu.

Tidak ada keberatan kamu makan di rumah orang-orang png disebutkan
dalam ayat ini, kecualijika kamu mengetahui bahwa mereka tidat senang kamu
makan ketika mereka tidak di rumah.

Au maa malalaum ma faatihahuu : AIau rumah yang htncinya lau mitiki.
Tidak ada keberatan bagimu makan harta-harta png kamu urus untuk

memeliharanla, seperti makan buah-buahan di kebun png drjaga atau meminum
air susu binatang png kamu pelihara. I(ecuali jika di antara kamu dan pemiliknp
sudah ada perjanjian penghasilan (upah). Kalau demikian, tidak haial bagimu
memakan atau meminumnya tanpa setahu pemiliknp.

Au shadiiqikum : Atau rumah tenwnmu.

Tidak ada keberatan kamu makan di rumah teman-temanmu )ang sudah
sangat erat hubungannla denganmu, bila hal yang demikian itu kamu tahu temanmu
ikhlas dengan adanya izin png tegas araupun dengan sikapnp.

Pada suatu hari al-Hasan masuk rumahnya dan di dalamnp telah ada beberapa
temannla yang akrab yang sudah mengambil beberapa keranjang makanan dari
bawah tempat tidurnp dan memakannla. Melihat hal itu al-Hasan berseri-seri
mukanya dan tertawa, serala berkata: 'Beginilah kami dapati sahabat Nabi satu
sama lainn1a."

Pada masa pertama seseorang masuk ke rumah temannla ketika pemiliknp
sedang bepergian png biasanp meminta makanan kepada pelalan dan mengambil
sekadar png diperlukan. Teman yang sangat akrab memang memiliki kedudukan
yang tinggi bagi seseorang dan disamakan dengan saudari.

Laisa 'alaikum juruahun an ta'kuluu jamii'an au asyiaatan : Tidak
kebemtan lamu malan bercama atau sendii-sendiri.

Ada riwayat png menyebutkan bahwa segolongan Anshar, apabila didatangi
tamu mereka mengajaknp makan bersama tamunla itu. Tbtapi sebagian orang
merasa keberatan, karena perbedaan keinginan dan selera.

Firman Allatr ini membenarkan mereka bersantap bersama, sebagaimana
membenarkan mereka makan sendiri-sendiri. sebagian orang pada masa lalu
belum mau makan sebelum ada seorang teman png datang untuk makan bersama.
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Tbgasnla, membenarkan lelaki dan perempuan makan bersama dalam satu meja,

baik mereka sesama kerabat, mahram, ataupun teman'

Fa i4zta da-khahum buyufian fa sallimuu 'alaa anfusikwn : Apabila

lamu memasuki ru,mah-rumah tercebut ucaplan salnm atas dirimu kqadn
penghuni rumah).

Apabila kamu masuk ke suatu rumah dari rumah-rumah png telah

diterangkan, maka berilah salam kepada para penghunirya yang dipandang sebagai

dirimu sendiri. Pengertian sebagian ulama bahwa apabila kita masuk ke rumah-

rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, hendaklah kita mengucapkan

assal.aamuwa 'alna 'ibaadiltaahish shnalihiin, adalahtidak bersesuaian dengan

umum alat ini.

Ringkasnp, firman Allah ini membenarkan kita makan di sebelas buah rumatt

dengan tlOat pertu meminta izin, asal saja kita merasa bahwa pemilikrya tidak

kebiratan. Selain itu juga membenarkan kita membaua bersama-sama orang

buta, orang cedera, Oan oiang sakit (berpenpkit) untuk disuguhi makanan, laitu:

1. di rumatr anak-anak kita.

2. di rumah aPh-aYah kita'

3. di rumah ibu kita.

4. di rumatr saudara-saudara lelaki kita.

5. di rumah saudara-saudara perempuan kita.

6. di rumah Paman dari garis aYah.

7. di rumah bibi garis aYah.

8. di rumah Paman garis ibu.

9. di rumah bibi garis ibu.

10. di tempat-tempat yang kita memegang kunci pintunla, seperti kita bertindak

sebagai wakil Pemilik rumah.

11. di rumah teman akrab kita, dan hal ini apabila kita mengetatrui teman kita

itu benar-benar ikhlas. Kalau tidak, tentu kita haram memakan makanan

miliknp.

Thhiyyatam min'fudillaahi mubatmlutan tlwyyibotan : Sebagai suatu

pengiormatan dari Altah, yaitu salam yang mendapatlant berlat dan bailc

Berilah salam kepada mereka dengan ucapan yang diperintatrkan oleh Allah,

lang mendatangkan keberkatan, kebajikan, dan pahala, serta menimbulkan rasa

senang bagi mereka png mendengarnla.

Diriwalatkan oleh al-Bukhari dari Jabir ibn Abdillah, dengan katarya:
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J$:.Krg,j';eb:: i#i#:dtfi &,.1Ji,$y
"Apabila lama masuk ke rumah keluargaru, beilah salan kpada mercla, yaitu
dengan mengucaplun salam yang telah ditetapkan oleh Altah, yang mcngandung
ke be rlatan dan ke s etungan. "

I(a dzoalilra yubayyinullaahu lakumul aoyoati b,albkum ta,qiluun :
Demikianlnh Allah menjelaslan hurotm-huhnn-I,lya dan aaao-aaao @tilu)
yang harus lamu lafulan; mudnh-mudahan twnu mematwni-Irlya.

Dengan penjelasan ini Allah menerangkan kepadamu tentang hukum spriat
dan adab (akhlak) agama )ang menuntun kamu kepada kebahagiaan dunia dan
akhirat, dengan harapan kamu memahami perintah, Iarangan, dan adab-adab-
Nya.

Dalam apt berikut, Allah menjelaskan ketrarusan bagi kita untuk meminta
izin sewaktu akan meninggalkan majeris (pertemuan) png dihadiri Nabi saw.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan batrwa tidak ada keberatan atas orang
buta, cedera, dan orang sakit makan bersama-sama orang sehat dalam suatu
tempat (ruang) dengan menggunakan piring sendiri-sendiri.

Juga menerangkan bahwa tidak ada keberatan kita masuk dan makan di
sebelas rumah png telatr disebutkan tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik
ketika pemilik rumatr berada di rumah atau tidak. Menurut pendapat al-Hasan,
alat ini diturunkan mengenai Ibn ummi Maknrm untuk membebaskannp dari
tugas berjihad dan beliau adalah orang buta.

Menurut Muqatil, a5at ini diturunkan mengenai al-Harits ibn Amer. Beliau
pergi bersama Rasulullah dalam suatu peperangan danmenyuruh Malik ibn \&zid
tinggal di rumah menjaga keluarganp. setelah al-Harits kembali dari medan
tempur, dia mendapati Mdik dalam kondisi sangat palah. Dia pun bertanla,
mengapa kondisi Malik bisa seperti itu. Malik menjamb: .saya tioat pernatr
makan, karena sala merasa keberatan makan di rumahmu tanpa izin dari kamu."

757

Rasul-Np. Apabila mereka berada
bersama Rasul untuk menghadapi
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sesuatu perundingan yang memerlukan
pemikiran yang mendalam, janganlah

mereka pergi sebelum meminta izin
kepada Rasul. Sesungguhnla mereka

yang memina izin kePadamu adalah

mereka yang beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya. Maka aPabila mereka

meminta izin kepadamu untuk sebagian

kepentingannya, izinkanlah siapa yang

kamu kehendaki dari mereka. Dan

mohonkanlah ampunan untuk mereka

kepada Allah. $s5rmgguhnya Allah itu
Maha PengamPun lagi Maha Kekal

rahmat-Nya.

(63)Janganlah kamu menjadikan doa

(panggilan) Rasul sama dengan doa

kamu dengan sesamamu. Allah
sungguh mengetahui mereka yang pergi

meninggalkan tempat (masjid) dengan

tidak memintz izin, dengan sembunyi-

sembunyi (diam-diam), hendaklah

orang-orang lang menyalahi perintah

Allah merasa takut ditimpa oleh sesuatu

marabahaya atau ditimpa oleh azab

yang pedih.

(64) Ketahuilah, sesungguhnya milik
Allahlah segala isi langit dan bumi.
Sungguh Allah mengetahui aPa Png
sedang kamu lakukan dan Pada hari

mereka dikembhlikan kePada-NYa'

Allah memberitatru mereka tentang apa

yangmereka kerjakan; Allah itu Maha

Mengetahui segala sesuatu.

TAFSIR

Intumal rnu'minuuryl la4ziing utmanuu billaahi wa rusuilihii wa i4zna

kaanuu ma,ahuu 'alaa amrin iaami'il lam yadz-habuu hattaa
yosta'dzinuuhtt : Sesungguhnyu pam mulonin adalah merel@ yang beiman
'kqada 

Alhh dan Rnsul-\,{ya. Apabila merelu bemda benaru Rasul untuk

m-enghadapi sesuatu perundingan yang memerlulatn pemikiran yang

mendalam, ianganhhperyi sebelum meminta izin kqada Rnsul'

orang-orang png mukmin secara sungguh-sungguh adalatl mereka )ang

membenaikan Allah dan Rasul-Np. Apabila mereka berada bersama-sama Rasul

'9j5}Jt5qi.3t6Y{fi r

eW*JlSraf;'j"r{w€tY
&'dr'rigbtirlg
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untuk menghadapi sesuatu pekerjaan )ang memerlukan kerja sama antara mereka

dan Rasul, seperti menghadapi peperangan yang telah berkecamuk atau

menghadapi sembahyang yang akan dikerjakan atau merundingkan sesuatu keadaan

png telah terjadi, tidaklatr mereka pergi meninggalkan Rasul sebelum memperoleh

izin yang tegas dari Rasul.

Ayat ini memberi pengertian bahwa, sebagaimana kita harus meminta izin
ketika akan masuk, hendaklah kita juga meminta izin sewaktu akan pergi. Dan
hukum ;.ni, sebagaimana berlaku di antara kita, para mukmin, ketika kita
berhadapan dengan Rasul, begitulah pula hukum berlaku di antara kita dengan

para pemimpin.

Menurut riwayat, apt ini turun ketika menggali parit di sekitar Madinah

untuk menghadapi musuh. Segolongan muslim pada waktu itu pergi meninggalkan

tempat pekerjaan dengan sembunyi-sembunyi. Memberi izin di sini terserah kepada

para pemimpin itu, boleh diberi boleh tidak.

Alat ini juga memberi pengertian bahwa ada sebagian hukum png diserahkan

kepada pendapat Nabi. Dalam ilmu ushul fiqh, masalah ini dinamakan masalah

talwidh.

Inrul ladziiru y asta' dzinuunalu ulaa-ilul la4ziirw y u' rninuurw billaahi
wa rusuulihii : Sesungguhrrya mereluyang meminta izin kepadamu adalah
merelu yang beriman kqada Allah dan Rasul-Nya.

Mereka )ang tidak mau pergi meninggalkan engkau sebelum mendapat

izinmu, wahai Rasul, karena ketaatannp kepada Allah dan kepadamu, itulah
mukmin yang sebenarnp. Orang-orang yang pergi tanpa meminta izin adalah

o?ang-orang munafik dan tidak beriman.

Ada riwalat png menyebutkan bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang
munafik png keluar dari masjid dengan cara sembunyi-sembunyi, ketika Nabi
saw. sedang berkhutbatr png isinp mengecam pekerti mereka.

Fa idus ta'dznnuula li ba'dhi sya'nihim fa'dztl liman syi'ta minhunt :
Mala qabila mercka msninta izin kqadornu untuk s ebagian kq entingannya,
izinlunlah siapa yang lamu kehendaki dari merela.

Jika mereka meminta izin kepadamu untuk sesuatu kepentingan, izinkanlah
sesuai dengan kemaslahatannp. Hal )ang sama terjadi, ketika Umar meminta
izin untuk kembali kepada keluarganp dan tidak dapat meneruskan perjalanan
ke peperangan tbuk, Nabi pun memberikan izinnla.

Wasngh-fir lahumdlaalu iwullaha glwftuw ruhiim : Dan mohonkanlalt
ampunan untuk merelu kqada Allah. Sesungguhrrya Allah iru Maha
Pengwnpun lagi Malw Kelul mhmat-t{ya.
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Berdoalah kepada Allah supala Allah bermurah hati memaafkan tindakan-
tindakan mereka. Sesungguhnp Allatr mengampuni dosa hamba-hamba-Np png
bertobat, dan Maha lGkal rahmat-Nla kepada para hamba-Np itu.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa pergi dengan memperoleh izin
termasuk dalam perbuatan png harus dimohonkan ampunan kepada Allah. Ini
berarti, pergi tanpa izin merupakan perbuatan )ang amat buruk.

Lao taj'aluu du'ootr rasuuli bairukum ka du'aai ba'dhikum ba'dhan :
Janganlah konu nu$adikan dm @anggilan) Rasul sefugai doa lamu dengan
sesamamu.

Janganlah kamu memandang bahwa panggilan Rasul mendatangi majelisnya
sama dengan panggilan dari sesamamu. Maka apabila Rasul memerlukan kamu
berkumpul dalam majelisnp untuk sesuatu kepentingan, janganlah kamu pergi
tanpa seizinrya.

Segolongan ahli tafsir menlatakan bahwa png dimaksud dengan doa dalam
alat ini adalah perintatr. Maka makna alat ini adalatr: janganlah menjadikan
perintah Rasul sebagai perintatr di antara sesama kamu, png terkadang engkau
penuhi dan kadangkala tidak. Karena perintah Rasul itu wajib ditaati, tidak terlepas
dari keuajiban itu kamu memisahkan diri dari golongan ramai png menerima
perintah itu.

Ada pula golongan ulama png mengatakan bahwa makna alat ini adalah:
janganlah kamu memanggil dan menyebut nama Rasul sebagaimana kamu
memanggil teman-temanmu, tetapi hendaklatr kamu memanggilnp dengan
menyebut gelarnya, seperti: Ya Nabipllah, 1a Rasulallah, dengan penuh rasa
hormat.

Tetapi pendapat png terhkhir ini lemah, karena tidak sesuai dengan tertib
ayat, tidak sesuai dengan ajat yang mendahului dan png mengikutinp. Dalam
al-Qur'an kita menjumpai beberapa alat )ang mewajibkan kita bersopan santun
ketika menghadapi Rasul, tetapi memaknai alat ini dengan harus memanggil
Rasul dengan nama (sebutan) png menunjukkan kemulianrya adalatr remah.
sebab alat ini diturunkan berkenaan dengan situasi menghadapi suatu keputusan
penting.

Qad ya'lamdloahul la4ziitw yotasallalw*u mbtkum liwaadztn : Allah
sungguh mangaalwi merckayng pergi maninggalknn tenpat fuosji{ dengan
tidak meminu izin, dengan sanfunyi-senfunyi (dian4ian).

Allah mengetahui siapa png pergi dari masjid (tempatpersidangan, majelis)
ketika Nabi berkhutbatr dengan tidak meminta izin atau dengan diam-diam.
Perbuaun mereka itu, walaupun tidak diketahui oleh Rasul, tidaklah tersembunyi
bagi Allah prry mengetahui segala sesuam pqg latrir (tampak) dan )ang batin.
Allah akan memberi pembalasan terhadap perbuaAn-perbuatan itu.
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Memang sering terjadi, pada masa Nabi, orang-orang munafik yang merasa

terpukul jiwanp waktu mendengar khutbah Nabi, menggunakan kesempatan

keluar, apabila ada seorang muslim minta izin kepida Nabi untuk keluar.

Fat yah4ztril la4ziina yu-khaalifuuna 'an anrihii an tu'shiibahum

fitnatun au y u-shiibaltum' a4znabun aliim : H endaklah o mn7- o mng yang

menyalahi perintah Allah memsa tahtt alan drtimpa oleh suatu mambahaya

atau drtimpa oleh aznb yang pedih.

Orang )ang berbuat demikian itu, pergi meninggalkan Rasulullah dengan

tidak mendapatkan izin, hendaklah merasa takut akan menemui pengalaman-

pengalamanpatrit di duniaatau akan mengalami azab yang pedih dan menlakitkan
di hari akhirat.

Firman Allah ini menjadi dalil bahwa kita wajib meletakkan sesuatu dalam

neraca spriat dan sunnah Rasul dan pokok-pokok agama. Mana lang sesuai

itulah )ang kita terima. Mana lang berlawanan haruslah kita tolak, walaupun

dari siapa pun datangnp.

Nabi saw. bersabda:

.r,:;Ju;*e;19Gss
"Bamngsiapa mengerjalan sesuotu pekerjaan yang tidak ada di dalamnya urusan

lumi, mala pekerjaan iu tertolak. "

Perintah png dikandung dalam ayat ini adalah perintah wajib. Dengan

meninggalkan perintah itu kita patut mendapatkan azab.

Alaa inru lilloahi maa fis samaawaati wal ar4hi qad ya'lamu maa antwn
'alaihi : I{etahuilah, sesungguhnya bagi Allnh segaln isi langit dan bumi.

Sungguh Allah mengetahui apayang sedang lamu lnhtlan.

Allatr fang memiliki langit dan bumi, serta mengetahui apa png dikerjakan
oleh para hamba-Np, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, baik ikhlas
ataupun munafik.

Wa yawna yurja'uutu ibihi fa yurubbi-nhum bi maa 'amilutt : Dan
pada lnri merela dilrcmbalilun kqada-I,lya, Allah memberitahu merela
tentang apayang merclu lrerialan.

Pada hari semua makhluk kembali kepada TUhan, pitu ketika dilakukan
hisab @enghitungan amal) di padang makhslar, Allah memberitahukan tentang

apa )ang telah mereka perbuat di dunia, betapapun kecilnp perbuatan itu.
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Wallaahu bi kulli sy ai-in' aliim : Alloh itu Maha Mmgenlui s eg ala s es tutt u.

Allatr akan memberitahukan kepada mereka tentang segala apa )ang mereka

lakukan di dunia, sebab Dia mengetahui segala sesuatu dan meliputirya. Allah
juga memberikan upatr kepada semua makhluk-Nla atas pekerjaannp pada hari,
ketika mereka dikembalikan kepada Allah.

KESIMPULAN

Dalam apt ini Allah menyuruh para mukmin meminta izin ketika keluar

dari majelis Nabi, teristimewa apabila mereka berada bersama Rasul untuk
menghadapi suatu masalah penting, seperti bermuslawarah mengenai perang

Uhud. Allah menjelaskan bahwa orang )ang meminta izin itulah orang Fng
sempurna imannla. IGmudian Allah memerintah Rasul supap memberi izin
kepada siapa yang dia kehendaki untuk kepentingan mendesak. Pada akhirnya
Allatr memerintatrkan para mukmin agar tidak menyamakan panggilan Rasul seperti

panggilan dari sesama mereka. Jangan pula menjadikan perintah Rasul senilai
(sama nilainp) dengan perintah dari sesama kita.
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xxv
AL.FU RQAAN

(Pemisah)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat Yaasiin, TT ayat

Nama

Jumhur ulama berpendapat batrwa surat ini diturunkan di Mekkah, sedangkan

adh-Dhahak menptakan surat ini turun di Madinah. Sebagian ulama berpendapat,

surat ini turun di Mekkah, kecuali alat 68, 69, dan 70. IGtiganp turun di Madinah.

Dinamakan surat'al-Furqaan" karena laful al-Furqaan tersebut dalam surat

ini mempunpi dap png mencakup semua maknanya. Selain itu, dinamai al-

Furqaan karena al-Qur'an merupakan pemisah antara png hak @enar) dan png
batal. Alasan lain, al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan sedikit demi

sedikit.

1.

IGitan dengan Surat Sebelumnya

Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu adalah:

Surat yang telatr lalu (an-Nuur) diakhiri dengan penjelasan bahwa Allahlah
png memiliki isi langit dan bumi, sedangkan surat ini dimulai dengan

penjelasan bahwa Allah itu Matra Tinggi dan Maha Banpk kebajikan-Np,
serta menurunkan al-Qur'an untuk menjadi petunjuk )ang sangat jelas bagi

hamba-Np.

Surat png lalu ditutup dengan tugas wajib mengikuti Rasul, sedangkan surat

ini dimulai dengan pujian kepada Rasul dan dengan menerangkan bahwa

Allah menurunkan al-Qur'an kepadaRasul untuk pedoman dalam menunjuk
manusia kepada jalan png benar.

Dalam dua surat itu (an-Nuur dan al-Furqaan) terdapat penjelasan mengenai

sifat awan, turunnla hujan, dan menghidupkan bumi png mati (tandus).

Dalam kedua surat itu juga dijelaskan tenang sifut amal perbuatan orang

kafir pada hari kiamat, )aitu tidak mendatangkan faedah apa-apa.

Menerangkan kejadian manusia pertama.

a

3.

4.

5.
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Dengan (menyebut) nama Allah.yang Mala Pemamh,
yang s erumtias a mencumhl@n mhnat -I'lya

(l)

Q)

(3)

Maha Banyak kebajikan Allah yang

telah menurunkan al-Furqaan (al-

Qur'an) kepada hamba-N1a, supala
hamba itu menjadi pemberi peringatan

kepada semestaalam.t

Allah 1ang mempunlai pemerintahan
(kekuasaan di) langit dan bumi, dan

tidak beranak dan tidak ada sekutu
bagi-Np dalam pemerintahan-Nya.
Dialah png menjadikan segala sesuatu

dan menakdirkan-Np dengan sebaik-
baiknp.'z

Dan mereka mcnjadikan beberapa
tuhan selain Allah, png tidak men-
jadikan sesuatu. Sekutu-sekutu itu
(yang) diciptakan, dan tidak memberi
kemudaratan dan tidakpula memberi
kemanfraan untuk dirirya, serta tidak
bisa mematikan, menghidupkan, atau
tidak bisa membangkitkan.3

itflA;€&:r|fl

";;3L.${rgI,Jti=,4}'tfifr
ogr#';':ifi

";;q1-gifl'dT,i,UV{'V
c;*str;&\:rhy*:r;iLf-

@tr;a117;je*iltils

tjio'fituV

$:EAS

$?rig.JiJ.r\wr}llafitro.l

TAFSIR

Ihfusukal la4zii nazukl finqaow' alat' affiihii li yofuwu lil' aahniiru
rw4ziina : Mala Banwk l@fujikfln Allah Wttg telah menurunkan al-
Fbrqaan (al-Qur' an) kq ada lanfu-W, srry aya homba itu me4j adi p onberi
peringaan kqada sernesta alann.

Amat banpk kebajikan dan Maha Tinggi Allatr fng telah menurunkan al-
Qur'an, kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batal, dan

t Kailhn de'qgao S.l8: al-Kabfi; 5.67: al-Mulg dan S.3: Ali loran.
2 l(aidon dengm trg". alfrir S.17: al-Israr'; S.87: aLAlaa; S.97: alQadr.
t Kridon densm 3.16: cNah[ bogian ewsl 5.6: a['An'rm; S.21: al-Anbipe'.
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menurunkannla kepada Muhammad secara berangsur-angsur @ertahap) untuk
memberi kabar png menakutkan (ancaman) kepada jin dan manusia serta
memperingatkan mereka dengan azab Allah.

Dalam apt ini tidak disebutkan bahwa Muhammad itu seorang pemberi
kabar gembira, karena surat ini ditujukan kepada golongan png keras kepala,
yang menlatakan bahwa Allah itu beranak dan png mencela kitab-kitab Allah,
para rasul-Nya, dan mengingkari hari akhir.

Allah menyifati diri-Np dengan empat sifut yang menunjukkan keagungan-
Np, yaitu:

Alla4zii lahuu mulkns samanwaati wal ar4hi : Allnh yang mempunyai
pemerintahan (kclansaan di) lnngit dan bumi.

Allahlah )ang mempunlai kekuasaan )ang mutlak dalam menguasai langit
dan bumi. Dialah )ang mempunlai kodrat (kekuasaan) )ang sempurna, baik
terhadap langit, bumi, maupun isinp. Maka sama sekali tidak lalak menjadikan
sesuatu selain Allah sebagai sembahan.

Wa bm yatta-khidz waladaw : Dan tidak bemnnk.

Allatl tidak beranak sebagaimana png disangka oleh mereka png mengatakan
bahua Isa, Uzair, dan Malaikat itu adalah anak Allah. Maha Suci Allah dari
sifrt-sifat )ang sepefti itu.

Ayat ini dengan tegas membantah paham )ang menlatakan bahwa Allah itu
mempunlai anak.

Wa lam yakul lahuu syaiikun fil mulki : Dan tidak ada sehtru bagi-I,Iya
dalam p eme int ahan- I,lya.

Allah tidak mempunyai sekutu dalam pemerintahan dan dalam kekuasaan-
Np. Karenanp, tidaklah dapat disembah lang selain Allah, dan karenanp pula
kita haruslah ikhlas hanp beribadat kepada Allah. Dialah png mempunpi
pemerintahan atas alam ini, tanpa ada )ang menlamai, apalagi menandingi-Np.

Alat ini menangkis kepercalaan oftrng musyrik Arab png meryatakan batrwa
Allatr itu memiliki sekutu.

lh khalaqa laila sy aiin {a qoddamhw toqliilaa : D ialah Wg mmj adikan
s e gala s es uatu dan merul<di rlwt-I,lya dengan s ebaik-bailotya.

Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan iradat (kehendak)-
Np, png mengandung hikmah lang mendalam. Allah juga telah menyiapkan
segala sesuatu unruk apa )ang Dia kehendaki, baik berupa ketentuan-ketentuan
ataupun pekerjaan-pekerjaan png lalak dengan masing-masingnla, sebagaimana
Allah menjadikan manusia untuk mempunlai dap tangkap dan mengerjakan
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amalan-amalan png berfaedah, dapat mengeluarkan apa )ang tersimpan dalam
perut bumi dan seperti Allah menjadikan heuan untuk bisa mengerjakan berbagai
macam pekerjaan png lalak baginp.

Wat ta-kha4zuu min duunihii aalihual ha yal;lt-luquutu syai+w wa hum
yttkh-laquunn : Dail merelu menjadilan bebempa tuhan selnin Allah,
yang tidak menjadilan sesuatu. Sehtru-sehrtu iru yang diciptalun.

Allah menjelaskan suatu hal png mengherankan, pitu keadaan orang-orang
musyrik yang mengangkat beberapa tuhan selain Allah, )ang tidak bisa menjadikan
sesuatu. Justru 'tuhan-tuhan" itulatr png dibuat oleh orang, seperti dipahat dan
diukir.

Wa laa yamlikuutw li anfisihim dharmw wa lat nafan : Dan tidnk
memberi kemudamtan dan tidakpula memberi l<emnnfaatan untuk dirinya.

Thhan-nrhan bikinan orang musyrik (di antaranla berupa patung dan berhala)
itu tidak memiliki kemudaratan dan kemanftatan untuk dirinp dan juga untuk
orang lain. Thhan-tuhan semacam itu tentulah tidak ada faedahnp disembatr.

Wa laa yamlikuutu mautaw wa laa hayaataw wa laa nu-syuuraa : Sefta
tidak bisa mematilan, menghiduplun, atant tidak bisa membangkitlan.

Tidak sanggup melaksanakan segala sesuatu, tidak dapat mematikan orang
yang hidup dan tidak pula dapat menghidupkan orang mati dan tak dapat
membangkitkan orang dari kuburnp. Bagaimana mungkin benda semacam itu
dinamakan tuhan dan diberi penghormatan sebagaimana )ang diberikan kepada
Allatr? t

Walhasil, penyembah-penyembah berhala membelakangi (melalaikan) Tirhan
yang menciptakan alam ini untuk menyembah berhala )ang sama sekali tidak
memiliki kemanfaatan dan kemadharatan untuk dirinp.

Dengan tegas dalam ayat ini TUhan menjelaskan bahwa berhala-berhala itu
mempunlai empat kekurangan, )antu:
1. tidak bisa menjadikan apa-apa.

2. merupakan sesuatu png dijadikan.

3. tidak memiliki suatu kemudaratan dan kemanfuatan untuk dirirya.
4. tidak sanggup mengerjakan sesuatu.

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allatr memuji diri-Np png telah menurunkan al-eur'an
kepada Rasul-Np png mulia. sesudatr itu Allah menerangkan kebodohan orang-
orang musyrik )ang mengangkat beberapa tuhan selain Allah, padahal nrhan
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yang mereka angkat itu tidak dapat'menjadikan apa-apa, bahkan dialah fang
dibuat oleh penpmbah-penpmbahnp.

759

(4) Dan berkataratr orang-orang tafir: i{l- L';*\ibi*ff1,Agi57'ltlS;
Qur'an itu hanyalah sebuah kabar
bohong yans telah dibuat-buat oleh et|ef.C.tfr:'JjAtij#nfiV
Muhammad, dan untuk membuatnya - 4 

^ t4 , ./
telahdibantu olehahlulkinD. Sungguh 9l-l_f_l:
mereka telah mendatangkan aniaya dan

kabar bohong."

(5) rota mereka pura: 'Ini (alIltll] l?e9f$gt{i'll*taTil6;
adalah dongengan orang-orang dahulu '._(, \ztz(j ,c211
png telah disalin oleh Muhammad. g>Wt31P.*
Dongeng itu didiktehn kepadarya tiap
pagi dan petang hari."

., ffirfl*ffH:[fl1ifl;,4: urrv +r,n {"4,,&f lwg",y
mengetahui semua rahasia di langii oan A (;atr;36g$\
bumi. Sesungguhnp Allah itu Maha

kngampun lagi Maha lGkal rahmat-
N)a."

(7) Mereka berkata pula: 'Mengapa rasul tVEl'JLT-J;)llL}. $1Vlt6i
f ilffi ilXffi'ttTHffi W"ti{Uic,6l'+*:
seorang malaikat, yang menjadi
pembawa kabar takut (peringatan) qr'$tfrt64
bersamanya?" ,

(8) Ata u d i c am pa kkan (di t urunka n ) fA:ffi12:;'{i$f;Z rJ :iUSkepadanf suatuperbendaharaan harta L

dari langit atau dia memPeroleh
sebidang kebun png memberilan hasil
kepadanp. Dan berkatalah orang-
orang zalim: 'I9mu tidak mengifuti
kecuali lrepada seonrng lelaki png
telah kena sihir. "a

(9) Lihatlah bagaimana mereka membuat
perumpamaan-pe rumpam aan
untukmu, lalu mereka sesat dan tidek

' Kridon deagrn S.17: al-kaa', 47,4,M.

t6WJ6<ltitrt1:j,-7{$ir
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mempunyai kesanggupan untuk
mencari jalan (alasan) mencela kamu.

TAFS!R

Wa qaahl la4ziirw lufarw in haa4zna illaa ifkwtif taruahu wa a'aarulruu

'alaihi qaumun aa-kJuruun : Dan berlatalah orang-orang lafir: 'Al-

Qur'an iru hnnyalah sehnh lubar bohong yang telah dibuat-buat oleh

Mulwmmad, dan unrukmembuatnyatelah dibantu oleh ahlul kitab. "

Orang-orang kafir menuduh batrwa al-Qur'an tidak turun dari sisi Allah,
tetapi dibuat-buat oleh Muhammad dengan bantuan segolongan ahlul kitab png
telah masuk Islam dan senantiasa mengunjungi Nabi. Segolongan ahlul kitab itu
antara lain Addas Maula Huwaithib ibn Abdil Uzzz,, Yassar Maula al-Ala ibn

Hadhrami, dan Abu Fukaihah ar-Rumi.

Tentu saja, Allah menolak tuduhan itu dengan firman-N1a:

Fa qad jaa-uu zhulrruw wa zuumo : "Sungguh merelatelah mendatangl@n

aniaya dan labar bohong."

Mereka yang melontarkan tuduhan itu telah mendatangkan suatu kezaliman,
yaitu meletakkan sesuanr png bukan pada tempatnp dan berdusta terhadap TUhan.

Mereka menganggap al-Qur'an buatan manusia (Muhammad), padahal Rasul

telah berulangkali menantangnla, karena memang tidak ada di antara mereka

yang sanggup menulisnla. Sekirarya Muhammad telah meminta bantuan kepada

beberapa orang untuk menyusun al-Qur'an, tentulah mereka sanggup meminta
tolong. Karena mereka ternlata tidak mampu melakukan hal itu, maka nptalah
bahwa al-Qur'an itu mempunlai susunan )ang tidak dapat ditandingi oleh hasil
susunan atau karla manusia karena susunan al-Qur'an adalah dari Allah sendiri.

Wa qaaluu asaa4hiirul awwaliitwk tatabalua Ia hrla tumlaa 'alaihi
bubataw wa a-shiilaa : Kata merclu pula: 'Ini (al-Qur'an) adalah
dongengan ontng-oflmg daluluyang telah dkalin oleh Mulwmmad. Dongmg
itu didildelan l<qadanya ttap pagi dan paang hari.'

Mereka menuduh bahwa al-Qur'an itu adalah dongengan-dongengan orang
dulu png mereka tulis dalam kitab-kitabnya, dan kemudian disuruh salin oleh
Muhammad dari orang Yertrudi. Selanjutnp hasil salinan itu dibacakan kepada
Muhammad tiap pagi dan sore agar Muhammad bisa menghafalnp. Mereka
menuduh bahua Muhammad berbuat demikian itu pada uaktu pagi sebelum orang-
orang pergi @ekerja) dan petang hari setelah orang-orang kembali pulang.

T\rduhan mereka sungguh keji. Sedangkan kita semua mengetatrui bahwa
Muhammad bukan seorang )ang pandai menulis, baik uaktu mudanp ataupun
setelah berusia tua , dan semua orang Arab mengakui bahwa Muhammad adalah

&i.ii-('tl
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seorang )ang kepercayaan @isa dipercayai). Sesudah beliau diangkat oleh Allah
menjadi rasul, barulah mereka melontarkan kepada Muhammad berbagai tuduhan.

Qul anzalahul la4zii ya'lamus sina frs samaawaati wal ar4hi : I(ntalanlah
(lai Muhammad): 'Al-Qur'an diturwtlan oleh Allahyang mengetahui semua
mhasia di langit dan bumi."

Iktakanlah, hai Muhammad, kepada para musyrik itu sebagai bantahan dan

membela kebenaran: 'Al-Qur'an itu sama sekali bukan buatan manusia. Itulah
kitab yang diturunkan oleh Allah yang mengandung berbagai macam hukum dan

berbagai rahasia )ang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Allah telah
menjadikan kamu lemah, tidak sanggup menentangnla. Allah itu mengetahui
semua hal png tersembunyi, apalagi hal-hal yang nyata."

Inruhuu lwana ghafuurar ruhiimaa : Sesungguhrrya Allah itu Maha
Pengampun lagi Malw Kel@l mhmnt-Nya."

Sebenarnla kamu telah patut diazab, karena kamu terus-menerus berupap
mencelakakan Nabi. Akan tetapi karena Allah, Ttrhan png Maha Pengampun
lagi Maha Kekal rahmat-Nla, tidaklah menyegerakan azab itu, mudah-mudahan
kamu bertobat dan kembali kepada kebenaran.

Sungguhlah, Allah itu Maha Mulia dan Maha Pemurah. Walaupun para
musyrikin begitu kejam terhadap Nabi, namun Allah tetap saja menyeru mereka
untuk bertobat dan memohon rahmat. Kemudian Allah menerangkan tentang
tuduhan-tuduhan png dilontarkan oleh para musyrik kepada Nabi.

Wa qaaluu maali haa4rar msuuli ya'kulwh tha'aama : Merela berluta
pula: "Mengapa msul iru malan malannn?'

Apa png mengistimewakan rasul-rasul itu daripada kita, bukankah dia itu
makan seperti kita makan dan minum seperti kita?

Menurut pendapat kaum musyrik, nabi itu haruslah malaikat png tidak perlu
makan dan minum. Merekatidak mengetahui bahwa keistimewaan rasul dibanding
dengan orang-orang lain bukan dalam masalah jasmaniah (fisik), tetapi dalam
masalah rohani.

Wa yam-syii fil aswoaq : "Dan berjalan-jalnn di pasar?"

Rasul ini sama dengan kia, tidak ada keistimerraanrya. Kita mencari makanan
di pasar dengan berusatra (ualan), dia pun demikian.

Inu lot uruila ihihi mabkun fa yakuww tna'ahuu tw4ziima : Mengapa
tidak diturunl<an seotwtg malailut, yang menjadi pemba'wa labar tahtt
@ eringatan) benama nya ? "
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Mengapakah tidak diturunkan kepada Rasul itu Malaikat dari sisi Allah png
mengakui kebenaran Muhammad dan menolak pendapat-pendapat orang yang
mengingkarirya?

Au y ulqaa ilaihi lunzun : Atau di camp alclan (diru runlan) kep adanya s wtu
perbendahaman hana dari langit.

Mengapa tidak diturunkan suatu perbendaharaan harta kepada Muhammad
dari langit untuk dinafkahkan sehingga tidak perlu pergi ke pasar mencari rerrki?

Au takuunu lahuu jannatuy ya'kulu minhaa : Atau dia memperoleh
sebidang kebun yang memberilun hasil l<cpadanya.

Mengapa Muhammad tidak mempunlai kebun png dapat memberikan hasil

lang banyak, sehingga dia bisa hidup seperti halnp orang )ang berharta?

Wa qaalazh zhaalimuaru intattabi'uuru illaa rujuhm mas-huuraa : Dan
berlatalah omng-orang zalim: "I{am.u tidakmmgihtti kecwli kqada seomng
telaki yang tehh lcena sihir."

Orang-orang kafir png zalim itu berkata kepada teman-temannla: "Kamu
hanp mengikuti seorang lelaki png akalnla sudatr rusak dan tidak memahami
apa yang dia ucapkan dan )ang sama sekali tidak la)ak menjadi nabi." Demikianlah
tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi.

un-zhur luifa dharubuu lalul am4saala fa dhalluu fa laa yastalhii'uuru
sabiilaa : Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-
p erwnparurut untulonu, lafu merela sesat dan tidak mempunyi l<esanggupan
untuk mencari jalan (alasan) menceln lamu.

Lihatlah, hai Muhammad, bagaimana mereka melontarkan tuduhan-tuduhan
png keji itu, png sedikit pun tidak panras ditujukan kepadamu, karena kamu
bersih dari sifat-sifat itu. oleh karena itu, mereka tersesat dari jalan petunjuk,
berjalan tanpa pedoman dan mereka sedikit pun tidak sanggup mendatangkan
sesuatu png dapat menqlqlt (mencela) kenabianmu dan dapat merendahkan
kedudukanmu.

Kata Ibn IGtsir: "semua orang )ang keluar dari jalan png benar adalah
sesat, walaupun ke mana saja dia menuju, karena kebenaran itu hanla satu."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bantahan-bantahan )ang ditujukan
kepada orang-orang )ang mencela kenabian Muhammad. Mereka itu terbagi
menjadi dua, segolongan mencela al-Qur'an dan segolongan lagi mencela pribadi
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Muhammad. Kemudian Allah menerangkan syubhat-syubhat yang mereka
tuduhkan kepada Muhammad. Semuanla itu dibantah oleh Allah, dan tidak ada
sesuatu pun di antara tuduhan itu png dapat merendahkan kedudukan Muhammad.
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(10) Maha Banpk kebajikan Allah, yang
jika Dia berkehendak, niscaya Dia
menjadikan sesuatu yang lebih baik

. daripada apa )ang mereka inginkan,
yakni memberikan surga kepadamu,
yang di bawahnp mengalir sungai-
zungai. Dia juga manbangun untuknu
beberapa mahligai.

(11) Sebenamp mereka mendustakan hari
kiamat dan IGmi telah menyediakan
untuk mereka yang mendustakan hari
kiamat neraka sa'ir (sangat panas
apirya).5

( 12) Apabila neraka itu melihat mereka dari
jarak yang jauh, niscaya mereka
mendengar suara yang menyerupai
suara orang png dalam panas hati dan
suara )ang terisak-isak.

(13)Apabila mereka dicampakkan ke
dalamnla, pitu ke sttatu tempat )ang
sempit dalam keadaan dibelenggu,
niscala mereka pada uaktu itu meryrru
akan kebinasaannya.6

(14) Pada hari ini jmganlah kamumenycru
semacam kebinasaan saja, tetapi
serulah kebinasaan png banpk.?

(15) Katakanlah, apaloh png demikian inr
yang lebih baik atau surga khuldi png
dijanjikan kepada orang png bertal$a.
Surga adalah pembalasan dan tempat
kembali bagi mereka.

5 Kaithn dengan 5.67: al-Mulk.
6 Kaithn dengan bagian aLtir S.14:
7 Kaitl€n de4gan bagian alftir S.17:

t|-ieip5:C6 *g\ritSow{tat

tr^frW6,!.4,Atiii!u$:

r;;'rfr314..2 'r1W(K1*tgt3E' 6ffiat6

5i* ti;"t; (eV tr;i ;A \ t .#
"sfrtc:oA;6rrs;t7y'iris

@(6i{v,lag

Ibrahim.

al-lsraa'; S. 84: al-lnsyiqgaq.

a)eg*^J4is;iGig:c
s7;5.5",q;E'*r"#ffi
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(16) Mereka memperoleh semua apa )ang
dikehendaki di dalam surga; sedangkan
mereka kekal di dalamnya. Yang
demikan itu adalah suaru janji dari
Allah png pasti dipenuhi dan lapk
dimohonkan.

TAFSIR

Tabaarukal la4zii in syaat ja'ala hlu khaimm min dznalilu janruatin
tajrii min tahtihal anhaara wa yaj'al lalu qu-shuunaa : Maln Banyak
l<ebaj ilan Allah, yang j ila Dia berl<ehendak nis coya Dia menj adilan sestafiu
yang lebih baik daripada apa yang merela inginlan, yaloti memberil<an
surga kepadamu, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia juga
membangun untulonu bebempa mahligai.

Usaha Allah meninggikan langit dan menghamparkan bumi serta menjadikan
manusia mempunpi kebajikan dan keberkatan )ang banpk. Allah memang Maha
Banpk kebajikan-Np dan berlimpahJ impah nikmat-Np. Jika Dia berkehendak,
Dia dapat menjadikan untuk Muhammad lebih dari apa )ang diminta oleh orang-
orang kafir, pitu perbendaharaan dan kebun. Allah memberikan surga di akhirat
yang di bawahnya mengalir sungai kepada Muhammad sebagai ganti
perbendaharaan harta dan kebun di dunia ini. Selain inr juga memberikan mahligai-
mahligai yang tinggi, karena Allahlah yang mempunyai segala sesuatu.

Tbgasnya, Allah bukan saja mampu memberikan kebun seperti png diinginkan
oleh kaum kafir, tetapi sesungguhnla juga bisa memberikan di dunia ini apa saja
yang dijanjikan, selain pemberian di akhirat berupa surga dan mahligai. Akan
tetapi, hikmat Allah memberikan surga dan mahligai di akhirat kelak, bukan di
dunia sekarang, agar bisa dilihat bahwa ketundukan mereka terhadap kebenaran
adalah karena kebenaran itu sendiri, bukan karena harta.

Bal ludz4ztbw bis saa'ati : Sebenarutya merela mendustalan hnri kiamat.

sebenarnya orang-orang musyrik itu mengingkari kebenaran )ang engkau
datangkan, hai Muhammad. Mereka melontarkan berbagai macam tuduhan
kepadamu karena mereka tidak membenarkan hari kiamat, pahala, dan siksa.

wa a'tadtua liman ludz4rnba bis saa'ati sa'iima : Dan l{ami telah
menyedialun untuk merelra yang mendustalan hari kiamat nerala sa'ir
(sangat panas apilrya).

Mereka mengingkari hari kiamat, padahar Kami telah menyiapkan untuk
mereka lang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir. Keberanian mereka
mendustakan hari kiamat dan tidak takut kepadaazab yang telah disiapkan untuk

Ms>u,$i;{4ceb-J
@1;;JKLi,!i,
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orang )ang mendustakan lebih mengherankan daripada tuduhan mereka png
telah lalu.

Diriwaptkan oleh Sofyan dan Habib ibn Abu Tsabit dari Khaitsamah, dengan

katanya:

"seorang berkata kepada Nabi: 'Jika ingin kami memberikan kepadamu

perbendaharaan dunia dan segala kuncinp yang belum pernah diberikan kepada

orang sebelummu, dan tidak akan diberikan kepada seseorang sesudahmu. dan

di akhirat nanti kamu akan memperoleh pemberian )ang sempurna dan tidak

kurang sedikit pun, dan jika engkau ingin agar kami mengumpulkan segala

pemberian ini untuk di akhirat, mana yang kau sukai?'Nabi menjawab: 'Lebih

baik dikumpulkan untukku, untuk diberikan di akhirat'"

Berkenaan dengan ini turunlah ayat tersebut. Allah telah menyifuti neraka

sa'ir dengan beberapa sifat, dengan firman-Nya:

I4zaa ,aet hum mim malcaanim ba'ildin sami'uu lahna ta-ghayyu-zlmw

wa zafriraa : Aptabila nemla itu melihat merela dari iarak yang iauh,
niscaya merela mendengar suam yang merryerupai Suam orang yang dalam

panas hati dnn suamyang terisak-isak-

Jika mereka berada di suatu tempat, di mana mereka sudah dapat melihat

neraka, yakni dekat dengan mereka, neraka pun memperlihatkan kemarahannya

dan mengeluarkan suara terisak-isak.

Wa i4zta ulquu minhaa makaarun dhnyyiqam muqaffaniina da'au
hurualitu tsubuurua : Aptabita merela dicampaklan l<e dalamnya, yaitu

l<e suaru rcmpat yang sempit dalnm l<eadaan merela dibelenggu, niscaya

merel<a pada walou itu menyeru alan l<ebinnsaannya.

Apabila mereka dilemparkan ke suatu tempat yang sempit dari neraka dalam

keadaan terbelenggu (terantai), mereka pun berseru seperti seorang yang

mengingini kebinasaan, supaya mereka tidak merasakan sakitnla azab yang tidak

sanggup mereka derita.

Iaa tad'ul yauma tsubuuruw waahidaw wad'uu tsubuumn lu'tsiirua :
Pada hari ini janganlah tamu menyeru semacam lcebinasaan saia, tetapi

serulah l<ebirusaan Yang barryak.

Kamu telah tersungkur ke neraka, png di dalamnpbukan hanya satu macam

siksa yang membinasakan kamu, tetapi banyak macam, karena azab terdiri dari

berbagai jenis dan masing-masing cukup untuk membinasakan seseorang.

Oleh karena itu, kamu tidak usah mengeluh terhadap sesuatu kesukaran atau

kesulitan. Sebab, kesukaran yang menimpamu bermacam-macam jenisnya.
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Qul a dznalilw khairun am iawutul khuldil latii wu'idal mrrttuquun :
I(atatuntnh, apakah yang demikian itu yang lebih baik atau sutga khuldi
yang dijaniilwn lepada omng yang talcwa

Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang 1ang mendustakan hari

kiamat: 'Apakah neraka png telah diterangkan sifatnya kepadamu yang- lebih

baik atau Janrutul Khuldi (surga yang kekal) dengan berbagai nikmatnya yang

dijanjikan akan diberikan kepada orang yang takwa kepada Allah di dunia?"

I(narut lahum jatndq.w wa ma-shiima : Sutga adalah pembalasan dan

tempd l<embali bagi merela.

Surga png penuh dengan kenikmatan yang menyenangkan diberikan kepada

orang-orang yang bertakwa sebagai pembalasan atas amalan-amalan png mereka

kerjakan di dunia. Selain itu, juga sebagai pahala atas ketakwaan mereka serta

sebagai tempat kembali baginp di akhirat nanti.

Lahum fiih(n maa ya-syaa-uuru khaalidiitu : Merela menperoleh semua

apapng dikehendaki di dalam sutga; sedanglanmerela kelol di dnlatnnya-

Di dalam surga khuldi itu mereka memperoleh segala apa yang diinginkannp,

baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat berdiam, ataupun kendaraan

png belum pernah dilihat oleh mata di dunia, belum pernah didengar oleh telinga,

dan belum pernah tergores di hati manusia. Mereka kekal abadi di dalamnya.

Ihana 'alaa rubbilu wa'dam ,nas-uuhtt : Yang demikian itu adalnh suatu
janji dari Allah yang pasti dipenuhi dan layak dimohon.

Apa yang telah diterangkan itu adalah sebuah janji Allah yang telah

dianugerahkan kepada manusia untuk memperkenankan permintaan mereka. Itulalt
janji, yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk memperolehnp. Apa yang

dijanjikan oleh Allah itu pasti akan kita peroleh.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan tentang suatu maqlm kesesatan orang

musyrik, yaitu mendustakan hari kiamat. IGmudian Allah menerangkan keadaan

api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir dan mereka dimasukkan ke

dalamnya dengan keadaan terbelunggu. Di sanalah mereka mengeluh dan menyesali

nasibnya. Pada akhirnp Allatr menjelaskan keadaan surga )ang akan diperoleh

oleh para muttaqin dan sesungguhnp janji Allah itu pasti ditepati.
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(17) Dan sebutlah hari, di mana Allah
mengumpulkan mereka berserta
sesuatu lang mereka sembah selain
Allah, lalu dikatakan kepada
sesembahan mereka itu:'Apakah kamu
telah menyesatkan hamba-hamba-Ku
ini? Ataukah mereka )ang telah sesat
jalan?"

(18) Mereka (sesembahan selain Allah)
menjawab: *Maha Suci Engkau,
tidaklah layak bagi kami mengambil
penolong selain Engkau, akan tetapi
Engkau telah memberikan kesenangan
kepada mereka dan orang tuanya,
sehingga mereka lupa mengingat
Engkau; dan mereka adalah kaum yang

bLnsa."

(19) Sungguh mereka telah mendustakan
kamu (para kafir) tentang apa yang
kamu katakan. Maka, tidaklah kamu
sanggup menolak azab dan tidak pula
memperoleh pertolongan. Dan banng-
siapa yang berbuat zalim di antara
kamu, niscaya kamu merasakan azab
yang besar.

(20) Dan IGmi tidak mengutus sebelum
kamu Q\,Iuhammad) para rasul, kecuali
mereka pun makan makanan, berjalan
di pasaq dan IQmi menjadikan seba-
gian kamu sebagai fitnan Uagi sebagian
yang lain, apakah kamu benabar? Dan
adalah TUhanmu Maha Melihat.t

At-{{c|b!)5-Gi
X$e1Q-Wr€{;3;i5

&p/tf;C;;t

$;'cG'iffi ;i'r<vfii*\tr'6
;:;-i(t;l*#it11u

6jgi,b6,flu',

@6,5QG

TAFSIR

Wa yawnayah-syuruhum wa maaya'buduuru min duunilhahifa yaquulu
a antum adh-lalnm 'ibaadii hoa-ulaa-i am hum dlulhts sabiil : Dan

E Kaitlon dengan S.43: az-Zukhruuf, 31, 35; penunp 5.6: al-An'aam.
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sebutlnh hai, di maru Allah mengumpullun merelu bercena sesuotu yang

merela sembah selain Allnh, lalu dilatalwn l<epada sesernbahan mercla itu:
"Apalah lamu telah menyesatkan lnmba-hamfu-Ktt ini? Ataulah merela
yang telah sesat ialan?"
Ungkapkan kepada kaummu, hai Muhammad, untuk men-akut-nakuti

(memperingatkan) mereka tentang hari, di mana TUhan mengumpulkan semua

penyembah berhala, penyembah malaikat, penyembah [sa, Uzair, dan lain-lain
dengan sesembahan mereka untuk memperlihatkan kebenaran: 'Apakah kamu

png telah menyesatkan hamba-hamba-Ku dengan menyembah'kamu ataukah

mereka sendiri png telah tersesat?"

Pertanpan ini dikemukakan untuk mendorong orang )ang ditanp mengakui
apa yang mereka ketahui.

Qaaluu subhaaruka maa lwaru yamba-ghii lanwa an tutta-klti4zn min
duunilu min auliyaal wa lrukim matta'tahum wa aa-baa<hwn lwttaa
rwsudz dzikm wa kaahuu qaunum buma : Merelu (sesembahan sehin
Alkh) menjanab: 'Maha Suci hgluu, tidaklah layak bagi lutni mengambil
penolong selain Englau, alun taapi hrglau telah memberilan lcesetungan

l<epada merela dan omng fiionya, sehingga merelu lupa mengingat Englau;
dan merelu adalah laum yang binasa."

Semua sesembahan, baik malaikat, nabi ataupun benda-benda padat,

semuanya berkata: "Maha Suci Engkau, wahai Ttrhan kami, dari apa )ang
disandarkan kepada-Mu oleh para musyrik. Sebagai hamba-Mu yang menyembah

Engkau, kami tidaklah menjadikan penolong-penolong selain Engkau. Akan tetapi,

Engkau, wahai Tirhan kami, telah mencurahkan banpk nikmat kepada mereka

dan kepada orang tua mereka untuk disyukuri, namun mereka
menyalahgunakannya, bahkan kemudianterbenam dalam naBu dan lalai menyebut

Engkau, lalai beriman kepada-Mu, sehingga menjadilah mereka orang-orang
yang binasa."

Pada masa itu, Allah pun mengarahkan pembicaraan-Nya kepada para
penyembah berhala atau sesuatu selain Allah.

Fa qad kadz4znbuukum bi maa taquuluuru fu ttut tasta4hi' wtw sharfaw
wa laa rush-rua : Sungguh merela telnh mcndwtalan lutnu (l(afrr) tenlang
apa yang lamu latalun. Makn tidaklah lumu sanggup menolak aznb dan

tidak pula lumu memperoleh penolongan.

Sembahan-sembahan itu telah mendustakan kamu, wahai orang kaflr. Mereka

tidak menyesatkan kamu dan tidak menyeru kamu untuk menyembah dirinp.
Sebab, mereka tidak sanggup @isa) menghindarkan azab lang menimpamu.
IGmu juga tidak bisa memperoleh orang lang menolongmu dan menolak siksa
untukmu.
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Wa may yazh-lim minkum nu4ziqhu 'adztaban lubiiraa : Dan
bamngsicoa yang berbuat zplim di antam l<amu, niscaya lfumi (Allah)

memsalan aznb yang besar.

Barangsiapa yang berlaku kufur dan menyembah png selain Allah, seperti

mereka telatr mendustakan atau tidak mempercalai adanp hari kiamat, niscaya

Kami menimpakan azab kepada mereka yang berpadanan (sesuai) dengan

kezalimannya. Kezaliman png dimaksud di sini adalah mempersekutukan Allah
atau suatu c:tfa mempersekunrkan-Np. Maka termasuk dalam kezaliman itu adalatt

perilaku syirik, kufur, dan fusik.

Wa maa analtua qablalu mirwl munaliiru illaa innahum la ya'kuluwnth
tha'aanna wa yam-syuuru fil aswaaqi : Dan l(ami tidakmengutus sebelum

lamu Muhammad) pam msul, l<ecunli merelu pun malan malanan dan

berjalan di pasar.e

Para rasul yang telah Iftmi (Allah) utus sebelummu, semuanla memerlukan

makanan dan melakukan usaha. Yang demikian itu tidak berlawanan dengan

kedudukan mereka. Allatr memberikan kepada mereka budi pekerti fang tinggi,
tutur kata yang utama, amal usaha yang sempurna, dan mukjizat yang

menakjubkan, yang semua itu menunjukkan.bahwa mereka memang benar-benar

sebagai Rasul.

Kata as-suyuthi dalam al-Iklil bahwa alat ini membolehkan para ulama dan

orang-orang saleh masuk ke dalam pasar.

Wa ja'alnoa ba'dlwkum li ba'dhin fitrutan a nshbilauru : Dan l{ami
menjadilan sebagian lwnu fittuh bagi sebagian yang lnin, apalah lamu
bercabar?

IGmi telah menguji sebagian dari kamu dengan sebagian png lain. Kami
menjadikan A sebagai nabi dan Kami beri risalah (u"ahyu). Kami menjadikan B

sebagai raja dan Kami menjadikan harta benda dunia, dan Kami menjadikan C

seorang fakir png tidak mendapatkan apa-apa. IQmi menguji kamu, apakah

kamu bersabar?

Wa luaru mbbuka ba-shiirua : Dan adalah Tfulwnmu Maha Melihat.

T[rhanmu, wahai Rasul, melihat siapa png berkeluh-kesah dan siapa png
sabar menghadapi bencana )ang menimpa dirinp. Masing-masing dari mereka

akan diberi ganjaran png wajar: siksa atau pahala.

Ada riwalat png meryabutkan bahwa alat ini turun mengenai Abu Jahal, al-
Walid, al-Ash, dan pemuka-pemuka Qgraisy png lain ketika melihat Abu Dzar,

' A,,at ini semakns dengan S.12: )'lrsuf, lU/; S.21: al-Anbiyaa', 8.
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Ibn Mas'ud, Ammar, Bilal, Suhaib, dan Salim. Para pemuka Quraisy itu
mengatakan: "Apabila kita memeluk agama Islam, apakah kita menjadi seperti
mereka?"

Berkenaan dengan peristiwa itu, Allah pun menurunkan firman-Np: "Apakah

kamu bersabar?" Namun pertanlaan ini hakikatnp ditujukan kepada semua
orang mukmin.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan keadaan para penyembah selain Allah
beserta sesembahan-sesembahannp. Allah mengecam mereka png menyembah

malaikat dan lain-lain, serta sesembahan itu nantinp akan mendustakan mereka

dengan menyatakan bahwa para penyembah itu tidak sanggup menolak
(menghindari) azz;b dan tidak memperoleh penolong.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa bukan Muhammad png pertama kali
diutus menjadi rasul, yang tetap.memerlukan makanan dan berusaha di pasar.

Telah menjadi sunnah Allah bahwa Allah menguji sebagian manusia, sebagaimana

menguji orang-orang fakir dan orang ka1a, supala Dia mengetahui siapa yang

sabar dan siapa png berkeluh-kesah. Allah itu Maha Melihat keadaan hamba-
Nya.
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(21) Dan mereka )ang tidak mengharapkan
akan menjumpai Kami dengan cara
yang baik, berkata: 'Apakah tidak lebih
baik diturunkan kepada kami para
malaikat atau kami dapat melihat Tlrtnn
kami?" Demi Allah, sungguhlah
mereka telah memandang besar tenang
dirinp (sombong) dan sangatmelam-
paui batas.

(22)Pad,a hari mereka melihat para
malaikat, makapada hari itu tidakada
lagi kabar gembira bagi semua onng
png berbuat dosa dan para malaikat
itu berkata: i{ku memohon kepada
Allah untuk menghalangi kabar
gembira itu sampai kepadamu dengan
sebenar-benarn1a. "

(23) Dan IQmipun menghadapi semua amal
yang mereka perbuat, lalu Kami
menjadikan amal itu bagaikan debu
yang beterbangan.

(24)hda hari itu seluruh penghuni surga
menempati sebaik-baik tempat berdiam
dan seindah-indah tempat beristirahat.
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TAFS!R

Wa qaalal ladziiru laa yarjuurw liqontnaa lau laa waila 'alairwl maha-
ilratu au nanu mbbatwa : Dan merela yang tidak menglwmplan alan
menjumpai l{nmi dengan cara yang baik, berlata: "Apalah tidak lebih baik
dirurunkan kqada lamipam mnlailat anu lami dqat mclihat fuhan l@mi?'

Mereka png mengingkari kebangkitan manusia dari kuburnp pada hari
akhir dan mengingkari berkumpulnp makhluk di padang Mahspr serra ridak
membenarkan Rasul, bertanla: "Mengapakah tidak diturunkan kepada kami
malaikat unruk menerangkan kepada kami batrwa Muhammad itu benar, karena
kami meragukan kenabiannp. Jika diturunkan kepada kami malaikat, kiranla
kami dapat melihat Ttrhan untuk menjelaskan kepada kami tentang kebenaran
Muhammad."
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Ringkasnp, mereka merasa tidak puas dengan kemukjizatan al-Qur'an yang

menerangkan kebenaran Nabi. Mereka meminta supala dapat melihat malaikat
atau melihat Allah. Mereka tidak insaf bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Jika
diturunkan malaikat, tentulah mereka tidak dapat berhubungan langsung, karena
keadaan malaikat itu tidak seperti keadaan manusia biasa.

I-a qadis takbaruu fii anfusihim wa 'atau 'utuwwan lubiima : Demi
Allah, sung guhlah mercla telah memandang besar tennng dirinya (sombong)

dan sangat melampaui batas.

Demi Allah, sungguhlah mereka sangat berlaku sombong, sangat
membanggakan diri sehingga mereka menuntut apa yang hanya diperuntukkan
bagi Nabi. Mereka sangat melampaui batas, karena tetap mendustakan Rasul dan
enggan mengikutinya, walaupun meryaksikan mukj izat-mukj izat Nabi. Mereka
menuntut agar Ttrhan bisa berbicara langsung dengan mereka tanpa perantaraan.

Yauma yamurul malaa-ikata laa busy-ma yauma-i4zil lil mujrimiina wa
yaquuluurw hijrum mahjuma : Pada hari merela melihat para malnilat,
mala pada hari iru fidak ada lngi labar gembim bagi serun omng yang
berbuat dosa dan pam malnilut iru, berlata: 'Aht memohon l<cpada Allah
untuk menglnlangi labar gembim itu sampai l<epadamu dengan sebenar-
bennrnya."

IGtika mereka melihat malaikat, di saat mereka menghembuskan napas

terakhir, atau pada hari kiamat, tidak ada kabar gembira bagi mereka. Para malaikat
itu pun berkata kepada mereka: 'IGmi memohon kepada Allah agar kamu
diharamkan memperoleh ampunan dan surga. Sebab, hal itu hanya diberikan
kepada orang-orang )ang mengakui keesaan Allah dan membenarkan Rasul-Nya. "

Ringkasnp, para malaikat berkata: "Kami haram menggembirakan kamu
dengan berita-berita )ang menggembirakan orang-orang )ang takwa."

Wa qadimrua ilaa maa'amiluu min' anwlin fa ja' ahwaltu lubaa<m man-
tsuuraa : Dan l(ami pun mengladapi semua amal yang merela perbuat,
lalu l{ami jadilun amal itu bagailan debuyang beterbangan.

Pada hari itu Kami pun menghadapi segala kebajikan png telah mereka
kerjakan dalam kekafiran mereka, seperti menghubungi rahim (hubungan
persaudaraan), menolong orang )ang melarat, lalu Kami menjadikannp ibarat
debu png beterbangan, serta tidak memberi faedah apa-apa bagi mereka.

Ash-haabul jannati yauma-i4zin khairum mustaqantw wa ahsana
maqiiha : Pada hari itu seluruh penghuni surga menempati sebaik-baik
t emp at berdiarn dan s eindalt-indah tenpat beristimhat.
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Mereka )ang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan menghuni surga,
tempat kediaman png paling baik dan tempat peristirahatan )ang paling indah,
sedangkan orang-orang kafir pada hari itu terbenam dalam npla api neraka.

Berkatalah Sa'id ibn Jubair: 'Setelah Allah selesai menghisab para makhluk
dalam waktu setengah hari, maka pada hari itu pula berdiamlah para penghuni
surga dan penghuni neraka di tempat png telah ditentukan untuk mereka."

KESIMPULAN

Dalam ayat-aqt ini Allah menjelaskan hal-hal '*n, *"nunjuk kepada
kelemahan akal orang-orang musyrik, 1akni, mereka meminta dikirimi malaikat
sebagaimana diturunkan kepada para nabi atau mereka bisa melihat Allah secara
langsung. Tentu saja, sikap mereka itu adalah sikap png terlalu melampaui
batas. Kemudian Allah menerangkan bahwa mereka akan melihat malaikat pada
hari pembalasan. Fada waktu itu, malaikat berkata kepada mereka: 'Tidak ada
kabar gembira lagi untuk kamu pada hari ini." Pada akhirnp Allah menjelaskan
bahwa para mukminlah png mendiami surga, tempat kediaman dan tempat
peristirahatan png paling baik.
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(25) Dan ceritakanlah tentang hari ter-
belahnp langit dengan keluamya awan-
awan hitam dan diturunkan para
malaikat.n

(26) Pemerintahan yang benar hari itu
adalah pemerintahan Allah png Maha
Pengasih. Dan hari inr merupakan hari
yang huru-haranya sangat besar
(dahqa| terhadap onmg-onmg kafi r. u

(27) Ceritakanlah tentang hari di mana
orang-orang zalim akan menggigit
kedua tangannp dan berkata: i{lang-
kah berbahagianp aku, jika pada masa

dahulu aku mengikuti jalan Rasul."12
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ro Kaitlon deogan S.50: Qaaf.
I Kaitkan deagan bagian awal S.10: 'fuuus; S.78: arNaba'.
12 Kaitkan dengan S.4O: Ghaafir; S.14: Ihahim; S.34: Sabo'; t^T"n akhir S.33: al-Abaab;

dan S.50: Qaaf.
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(28) Wahai msibku 1aag malang. Alangleh
berbahaeiarjrajila aku tidak meqiadilan

si Anu sebagai teman setiaku.

(29) Sungguh dia telah men),Esatkan alu
dari iman terhadap al-Qur'an, sesudah

al-Qur'an datang kepadaku. Dan setan

itu benar-benar akan menyesatkan

manusia.
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TAFSIR

Wa yawna ta-syaqqaq11$ samog-u bil glunaami : Don cerinlanlah tmtang

lwri terbetatutya lan7it dcngan kelwntya awan<twan hitam'

Watrai Rasul, ceritakanlatr kepada kaummu tentang segala huru-hara pada

hari kiamat, laitu ketika matahari dan bintang terpecatr-belatr, lalu meqiadi awan

hitam png birgglung-gUlung di udara lang menimbulkan kengerian dan ketakutan

dalam jiwa manusia.

Wa ntruibl maloa-ilutu taruiilaa : Dan dirurunlwilah pam malnil(at.

Pada hari itu diturunkanlatr malaikat png membawa lembaran-lembaran

catatan amal manusia untuk dipernrnjukkan kepada para pemiliknp pada ryk'q
dilaksanakan hisab. Irmbaran-iembaran catatan amal tersebut akan menjadi saksi

atas diri mereka. Pada hari itu, para malaikat mengitari (mengelilingi) segenap

makhluk png berada di padang mahspr.

Almulku yauna-i4zinil lwqqu lir mhmatni : Pemerintalnn yang berwr

lnri itu adatah pemerintahan Allah yang Malw Pengasih'

Femerintahan png hak pada hari itu adalatr milik Allatr sendiri. Dia sendirilah

)ang mempunlai iefuasaan )ang mutlak, lahir dan batin. Dia sendirilah png

menyelesaitan segala perkara hamba-Np dengan seadil-adilrya'

Wa lrnatw yauman 'abl ktafiiitu 'asihzra : Dan lari itu merupakan lnri
yang huru-lwrunya s@gat besar (dahsyat) terlwdap orutg-omng lafir.

Pada hari kiamat itu sangat datrspt huru-hararya bagi orang kafir, karena

ketika itu Ttrtran membalas semua perbuaan hamba-Np dan menplesaikan semua

perkara dengan seadil-adiln1a. Sebalikrya, pada hari itu merupakan hari paling

membahagiakan dan menggembirakan bagi para muslim.

Wa yawna ya'dtt4htrdt zJtulimu 'alat yadaihi yaquulu yu hinnit ta'
khodz4u ma' ar msuttli sabiitaa : Ctrital<utlnlt tamng lwi di maru omng-

omng zalim akan morygigit kcdta tangamry dan berluta: 'Alnngkah

berbalngiutya afu iika pada masa dahulu afu ntmgihtti ialan Rasul."
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Pada hari itulah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Tuhan
menggigit jari kedua tangannla, karena kecewa. Mereka sangat menyesali
perilakurya terhadap Allah sewaktu masih hidup di dunia dan keingkarannp
menerima kebenaran png didaUngkan oleh Rasul. Pada masa ltu mereka berkata:
'Alangkah bahagianp diriku, sekiranp aku menuruti jalan yang telah ditunjuki
oleh Rasul, png melepaskan aku dari berbagai kesulitan..

Yaa wailataa laitanii lam atta-khidz fuloanan khaliilaa : wahai
nasibhtyang malang. Alangkah berbaltngianya jika afu tidak menjadikan si
Anu sebagai teman suiaht.

wahai kemalanganku. Alangkah berbahagianp aku, jika aku tidak mengikuti
si Anu yang telah menyesatkan aku dan memalingkan aku dari jalan petunjuk dan
alangkah berbahagianp aku jika tidak menjadikan si Anu sebaghi teman setiaku.

Ada riwa5at lang menyebutkan batrwa firman Allah ini diturunkan mengenai
uqbah ibn Abi Muith, seorang teman setia Umayph ibn Khalaf atau Ubay ibn
Khalaf, png telah menpkiti Nabi.

La qad a-dhallanii 'ani.dz dzikri ba,da idz jaa-anii : Sungguh dia
telah menyesakan aht dai iman terhadap al-eur'an, sesudah al-eur'an
daangkepadafu.

sungguh dia telah menyesatkan aku dari al-eur'an dan dari pelajaran Rasul
sesudah pelajaran itu sampai kepadaku dari Tuhanku. padahal cukuplah
keterangan lang membuktikan bahua al-Qur'an itu benar dari Allah. Apakah
hari png dimaksudkan itu adalah hari ketika orang-orang musyrik menyesali
dirinya, pitu hari kiamat ataukah hari Badar? Kedua pengertian itu dicakup oleh
ayat ini.

Al-Qur'an tidak menjelaskan nama orang png dikatakan zalim dalam alat
ini, demikian pula nama temannya, agar ayat ini juga meliputi semua orang )ang
berperangai sama dengan mereka.

wa kaanasy syai-thaanu lil insaani kha-dzuulaa : Dan setan itu
b enar-benar akan menye s atkan manusia.

Di antara adat kebiasaan setan adalah membiarkan manusia tetap dalam
kesengsaraan. Mula-mula dia berdaya upaya memalingkan manusia dari
kebenaran dan mengajaknya kepada kebatalan. Ketika manusia menderita
kesengsaraan akibat sikapnya mengikuti kebatalan, maka setan meninggalkan
mereka. Demikian tabiat setan dan manusia )ang berpekerti seperti setan.

KESIMPU LAN

Dalam M-ryat ini Allah menerangkan tentang huru-hara kiamat, yang antara
lain terpecahnp langit yang kemudian mengeluarkan asap hitam dan turunnya
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malaikat )ang mengelilingi semua makhluk di padang mahslar. Allah pun

menyelesaikan segala macam perkara makhluk-Np. Pada hari itulah, orang-
orang kafir menggigit jari sebagai tanda penyesalan, karena di dunia mereka

tidak menaati Rasul.

764

(30) Dan Rasul berkata: 'Wahai Thhanku,
sesungguhnla kaumku tolah menja-
dikan al-Qur'an sebagai suatu benda
png tidak diperhatikan. " 13

(31) Dan demikianlah, Kami telah men-
jadikan tiap nabi seorang seteru dari
onlng-orang png berdosa (musyrikin)
dan cukuplah Tirhan lang memberi
petunjuk dan memberi pertolongan. ra

(32) Berkatalah orang-orang yang kafir:
'Mengapa al-Qur'an tidak diturunkan
kepadanya sekaligus (sekali turun)?"
Demikianlah Kami melakukannya
untuk memantapkan hatimu dengan al-

Qur'an dan Kami membacakannya
kepadamu secara berangsur-angsur dan
perlahan-perlahan.

(33) Mereka tidak membawa sesuatu siftt
yang ganjil kepadamu, melainkan Kami
membawa kepadamu sesrntu )ang hak
(benar) dan yang lebih baik penje-
lasannya.

(34) Sesungguhnya mereka png digiring ke

neraka dan muka-muka mereka
menelungkup, itulah orang yang paling
jahat tempatnya dan paling sesat
jalannya.

t3 Kaitlsn dengan S.23: al-Mu'minuun, 67.

ra Kaitkan dengan 5.6: aFAn'aam; bagian akhir S.17: al-Israa' dan bagian awal S.2O: Thaahaa.
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TAFSIR

Wa qaalar msuulu yaa rubbi inru qaumit ta-kha4zuu haa4znl quraatu
mahjuuma : Dan Rasul berlata: 'Wahai Tfuhanht, sesungguhnya laumht
t elah menj adilan al- Qur' an s ebagai s uaru benda yang tidak dip erhatilan. "

Sesudah Rasulullah menyakikan keinginan dan kesombongan mereka, maka

beliau pun mengadukan hal itu kepada Allah. "Wahai TUhanku, sesungguhnya
kaumku tidak mempedulikan Kitab-Mu. Mereka tidak mau mendengarkan
pembacaannp dan tidak mau mengikuti ajarannya."

Ayat ini, walaupun pada pokokrya membahas mengenai orang-orang musyrik,
yang dimaksud dengan pernyataan tidak mempedulilan abQur'an adalah tidak
mau mengimanirya. Nada ungkapan ini melengkapi sikap mereka yang tidak
mau beramal dengan dasar al-Qur'an dan tidak mau mengikuti petunjuk-
petunjuknya.

Pembacaan png dipandang sangat berpengaruh pada diri pembaca adalah
jika pembacaan itu dilakukan dengan menggerakkan dirinla untuk sekaligus
merenungi (memikirkan) apa png dibacanya. Tidaklah dapat merenungkan dan
memikirkan ayat-ayat al-Qur'an, kecuali oleh orang-orang Fng mau melaksanakan
kandungannp.

Al-[mam Ibn Qayyim dalam kitabnya al-Fawaid menjelaskan bahwa
membelakangi atau meninggalkan al-Qur'an ada beberapa macam, yaitu:

Pertama, tidak mau mendengarkan pembacaannya dan tidak mau
mengimaninla.

I(edua, tidak mau mengamalkan ajarannla dan melampaui batas-batas
ketentuan, walaupun al-Qur'an dibaca dan diimaninp.

Semua sikap ini masuk ke dalam ayat ini, walaupun yang sebagianrya lebih
ringan dari bagian png lain. As-Suyuthi dalam kitab al-Iklil berkata: "Ayat ini
mengancam dengan halus terhadap orang )ang tidak memberikan perhatian kepada

Mushaf (al-Qur'an) dan tidak membiasakan diri membacanya."

Memang salah satu tugas kita, para mukmin, adalah sering membaca al-

Qur'an dan berusaha memahami maknanla agar tidak masuk ke dalam pengertian

dari lahiriah ayat ini.

Wa lu dznalilw ja'alrua li knlli tubiyyin'aduwwam mirul mujrimiiru :
Dan dsnikianlah, I{arnitelah mmjadilantiap nabi seofttng seteru dai omng-
orang yang berdosa (musyrikin).t5

rr Ayat ini semakna dengan 5.6: al-An'aam, 112.
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Sebagaimana Kami telah menjadikan musuh-musuhmu )ang musyrik png
mengajukan berbagai tuduhan bohong dan palsu, begitu pulalah Kami telatt

menjadikan bagi tiap nabi png telatr lalu dengan diberi spriat. Musuh-musuh
para nabi itu dari jin dan manusia.

Ibn Abbas berkata: 'Musuh Muhammad )ang paling be.sar adalah Abu Jahal,

sedangkan musuh Musa yang paling besar adalah Qarun, dan sedang Qarun itu
adalah anak paman Musa sendiri."

Wa lwfaa bi mbbilu lwadiyaw wa rw-shifiaa : Dan culatplah Tfuhan yang

memberi petunjuk dan memberi penolongan.

Cukuplah Tlrhanmu sebagai pemberi petunjuk bagimu dalam segala
kemaslahatan agama dan dunia, serta menyampaikan kamu kepada apa png kau

cita-citakan. Cukuplah Thhanmu itu menjadi penolongmu dalam menghadapi

mereka png menjadi musuhmu.

Wa qaalal h4ziirw lufaruu lau lu nuzzib 'alaihil qur'aanuiumlataw
waahidatan : Berlatalah onlt g-omng yang lufir: "Mengapa al-Qur'an
tidak diturunlan kqadanya selaligus (seluli rurun)?'

Orang-orang Yahudi bertanla: 'Mengapa al-Qur'an tidak diturunkan
seluruhnla kepada Muhammad sekali turun (sekaligus), seperti kitab-kitab png
terdahulu?"

Mereka menpngka batrwa kitab-kitab png telah lalu diturunkan sekaligus,

tidak seperti al-Qur'an png dinrrunkan berangsur-angsur. Persangkaan mereka

itu jelas salah, karena sebenarrya kitab-kitab terdahulu juga diturunkan secara

berangsur-angsur. At-Thurat diturunkan dalam masa 18 tahun, seperti )ang
dibuktikan sendiri olehnp. Berkenaan dengan itu, Allah menandaskan, itulah
sebabrya al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur.

I(a dualika li nu4sabbin bihii fu<adalu : Demikianlah Komi melahr-
lannya untuk merutnqkan lntimu dengan al-Qur' an.

Kami (Allah) menurunkan alQur'an dengan cara demikian supala mantaplah
hatimu dan dapatlah kamu menghafil dan memahaminp, karena aJat itu ditafirkan
dengan kejadian sehari-hari.r6

Di anara fuedatr Allah menurunkan al-Qur'an secara berangsur-angsur adalah:

1. Supala mudah bagi Nabi (dan sahabat) untuk menghafal dan mengingatrya.
Nabi adalah seorang png ummi, )ang tidak bisa membaca dan tidak bisa
menulis. Seandainp al-Qur'an diturunkan sekaligus, tentulatr sukar dia
menghafalnla dalam waktu )ang cepat.

t6 landinghn deo$n S.l7: d-Israa', 106.



2885 Surat 25: al-Rrrqaan luz 19

2. Supala lebih sempurna dalam menghafalnp dan lebih terhindar dari sikap
menganggap remeh dan kemudian tidak mendalaminla.

3. Supala slariat itu tidak datang sekaligus kepada para pengikurn)a, png bisa
menimbulkan kesukaran bagi mereka untuk melaksanakannla. Dengan
penurunan secara berangsur-angsur, spriat juga datang dengan cara )ang
sama. Karenanla mereka mudah melaksanakannla.

4. Supala jiua Nabi kian lama semakin kuat untuk menjalankan tugas kenabian,
karena dia terus-menerus didatangi Jibril.

5. supaya al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa png terjadi dan masalah-
masalah png dihadapi umat.

6. Supala terbukti kelemahan orang-orang Quraisy )ang menentang ayat-ayat
al-Qur'an. Apabila mereka tidak sanggup menentang beberapa alat saja,
tentulah mereka tidak akan mampu menentang seluruhnla.

7. Supala hukum-hukum spriat itu sesuai dengan perkembangan maslarakat.
Karena itu, pada permulaan Islam, uatryu dititikberatkan pada masalah tauhid.
Sesudah Nabi menetap di Madinah dan Islam berkembang luas, barulah
diwahyukan tentang ayat-ayat tasyri' (hukum spriat).

wa ruttalnoahu tatiilaa : Dan Kami membacalwutya kqadamu secam
bemngsur-angsur dan p erlatwnp erlalan.

IGmi, kata Allah, menurunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) dalam
waktu 23 tahun secara berangsur-angsur dan IQmi menjelaskannp melalui Jibril.
Kata al-Kasyani: 'Yang dimaksud dengan tanil adalahada perselangan atau jarak
antara beberapa alat )ang telah diturunkan dengan tyat-ayat png akan diturunkan."

Wa laa ya'tunaka bi malsalin illoo ji't otlu bil lrqqi wa alaaru tafsifuia:
M erela t idak memba,wa s es wfiu s ifu yotg ganj il kq adarnu, mcbinlan lfumi
membawa l<cpadamu sesuatu yang hak (benar) dan yang lebih baik
penjelasarurya.

Orang-orang musyrik itu tidak membawa sesuatu sifat png ganjil, png
mereka kemukaken dengan meksufl merendahkan kenabianmu, melainkan IGmi
menentangnla atau menlangkalnp dengan sesuatu png hlak @enar), png
menghancurkan sifat-sifat png mereka kemukakan. yang lebih penting, )ang
IGmi datangkan adalah png lebih baik penjelasannla aau pengertiannla daripada
apa )ang mereka (musyrik) datangkan untuk menunjukkan besarnp perhatian
IGmi kepadamu dan kepada tugasmu.

Alla4ziina yult-syaruuna 'alaa wujunhihim ilaa jahannama uloa-iru
slaffum maluarww wa a4lullu sabiilaa : sesungguhnya merela yang
drtaik lce nemla dan mula-mul<a merela menelunghrp, itulah omng yang
paling jalwt tenparya danpaling sesat jalailnya.
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Aku (Muhammad) tidak akan mengatakan kepadamu (musyrikin) seperti
png kau katakan kepadaku. Aku juga tidak menyifati kamu dengan sesuatu sifat
png kamu sifatkan kepadaku, tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa orang-
orang yang ditarik ke neraka dengan muka mencium tanah adalah orang yang

paling buruk tempat kediamannp (kembalinp) dan yang paling sesat jalan yang

ditempuhnp.

Diriwalatkan oleh at-Turmudzi dari Abu Hurairah, katanp:

ta€,LtlT'{rfitri^q;i.6-Jtg$aaa}:rJ;

( o.u)lt'D)
"Benabda fusululhh: 'Marutsia pafu lwri kiamu dihttnpnlluttdahmtiga golongan,

segolongan berjalan lraki, segolongan mengendami kenfuruan, fun segolongan lagi
berjalan dengan rutla merela mcncium tanah.' Seomng salubat bertanya: 'Ya,

Rasulullah, bagainnrn mereka berjalan atas rui@nya?' Jawab Nabi: 'Tuhanyang

membei lrcsanggupankcpafumerclaberjalanottrstelapakkakinya, tentuhhberlatasa
membeikan kesanggupan kepada mercla berjalan dengan rrukarrya. Mereka
membercihlan segala onak dan duri denganmukarnerelra."

Mungkin png dimaksudkan dengan sifat png tiga ini sebagai kiasan atas

kehinaan belaka.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan keluhan Rasul png mengadukafl
keengganan kaumrya mengikuti al-Qur'an. Allah mengemukakan bahwa apa yang

dilakukan oleh kaumnla itu adalah kebiasaan )ang juga dilakukan oleh umat-
umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka.

Allah juga rnenerangkan tentang suatu kesesatan orang-orang Yahudi dan
Nasrani, png menlatakan bahwa, seandairya al-Qur'an itu dari Allah, tentulah
diturunkan sekaligus, seperti halrya at-Thurat, Injil, dan Tabur. )ang menurut
anggapan mereka diturunkan sekaligus. Pendapat mereka dibantah oleh Allatr
serta menjelaskan faedah penurunan al-Qur'an secara berangsur-angsur. Di
antaranla untuk menguatkan hati Nabi dengan memudatrkan dia menghafrl al-
Qur'an dan memahami maknanp. Pada akhirnp Allah berfirman bahwa setiap
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orang kafir itu membawa suatu syubhat dan Allah melawannya dengan suatu
kebenaran. Semua orang kafir akan dikumpulkan padahari akhirat dalam keadaan
paling hina.

765

(35) Dan sungguh Kami telah memberikan
at-Thurat kepada Musa dan Kami
menjadikan saudaranya, Harun,
sebagai wazimla (pembantunp).

(36) IGmi mengatakan kepada keduanya:
'hrgilah kamu (berdua) kepada kaum
yang mendustakan ayat-ayat Kami"
maka Kami telah membinasakan
mereka dengan sesunggutr-sungguhnf .

(37)Dan kaum Nuh, ketika mereka
mendustakan Rasul Allah. Kami
mengkaramkan mereka dan Kami
menjadikan mereka sebagai pelajaran
yang sangat mendalam bagi semua
manusia.r? IQmi telah menyediakan
azab png @ihbagi sexnuaonng )ang
zalim.

(38)Kami membinasakan kaum 'Ad,
Tbamud, dan Ashhabul Rassi, dan
beberapa umat yang lain di antara
kurun waktu sejarah mereka.

(39) Dankepadamereka semua, Kami telah
menyatakan hujjah-hujjah Kami.
Mereka semua telah IOmi binasakan.

(4O) Dan sungguh, mereka telah datang ke
suatu kota png dihujani dengan hujan
batu, apakah mereka tidak melihaurya?
Sebenarqa mereka tidak mengharap
kedatangan hari kebangkian.

kW46W;rx\'6j
@!i'j;t^"(:l
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r;ss.W;;V&;rfii',Ft
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t7 l(ridran dengan S.29: al-'Ankahruq dan S.21: an-Anbiyaa'.
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TAFSIR

Wa laqad aatairua muusal kitaaba wa ja'altua ma'ahuu a-khaahu
luaruww waziirua : Don sunggult lQtni telnh monberilan at-Taurut kqada
Musa dan Kami menjadilun saudaranya, Harun, sebagai wazirnya
@embantunya).

Demi Allatr, sungguh Kami telah memberikan kepada Musa sebuah kitab,
Thurat, sebagaimana Kami telah memberikan kepadamu al-Furqaan (al-Qur'an)
dan Kami telah menjadikan Harun, saudara Musa, menjadi wazirrya untuk
bersama-sama dengan Musa memikul tugas risalah (kewahyuan).

Fa qulrwdz habaa ilal qaumil b4ziiru leadz4ztbuu bi aayaatinaa fa
dammamaaltun tadmiirua : Kani mmganla n kqada lednnw : " Pergilnlt
lumu @erdua) kepada laum yang mendastalan ayat-ayat Kami' mnlu l{ami
telah membirusalun merela dengan sesungguh-sunggulutya.

I(ami (Allah) memerintahkan Musa dan Harun supala pergi kepada Fir'aun
dan kaumnya png telah mendustakan dalil-dalil tauhid. Ictika keduanp pergi
kepada mereka, maka keduanla pun didustakan oleh mereka. Karenanya, Kami
kemudian membinasakan mereka.

Wa qauma nuuhil larnnaa kad.z4znbur rusula aghmqnaahum wa
ja'alnaahum lin naasi aa-yatan : Dan laum Nuh, lcetil@ mereka
madtsulant Rasul Allah, I{ami menglananlant merela dan l{ami mmjadilan
merelu sebagai pelajamnyang sangat mendalam bagi serrun manusia.

Demikian pula Kami telah berbuat kepada kaum Nuh, ketika mereka
mendustakan nabinp png telah sekitar 950 tatrun menyeru mereka untuk hanp
menyembah Allah. Kami membinasakan mereka dengan jalan mengkaramkannya
saat terjadi bencana banjir besar. Tidak ada orang png Kami selamatkan, kecuali
mereka png bersedia naik perahu bersama Nuh. IGmi menjadikan mereka semua
sebagai pelajaran bagi segenap manusia.

Wa a'tadnaa lidt zhaalimiitw 'aiznaban aliimao : Dan l{ami telah
menyedialun azab yang pedih bagi semua omng yang zalim.

Kami telah menyediakan azab >ang pedih di akhirat untuk mereka lang
mengingkari Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Firman Allah ini memberi
pengeftian png halus bahwa orang Quraisy akan ditimpa azab di dunia dan
akhirat, sebagaimana )ang telah ditimpakan kepada kaum Nuh.

Wa 'aodaw wa tsamuuda wa ash-haabar russi : Dan l(ami membirwsalan
luum ',4d, TSamud, dan Ashhabul Rassi.
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Kami telah menghancurkan 'A1t (kaum Hud) dengan bencana angin topan

dan Tsamud (kaum Shaleh) dengan bencana halilintar )ang menlambar-n1ambar,

demikian pula Ashhabul Rassi (penduduk Yamamah) png telah membunuh

nabirya.

Menurut pendapat Ibn Jarir, png dimaksud dengan Ashhabul Rassi di sini

adalah Ashhabul Ukhdud png disebut dalam surat al-Buruuj.

Wa quruwwm baitu dzatlitu lu-tsiirua : Dan beberapa unnt Wng lain di

antam htrunwalou seiamh merela.

Dernikian pula I(ami telah membinasakan sejumlatr umat karena mereka

mendustakan Rasul.

IGmudian Allah mengancam orang-orang Quraisy png mendustakan Rasul

dengan firman-Np:

Wa hilbn dhambrua lahul am+sath wa kullan tabbarmru tatbiirw :
kpada merela semila, Ifumi telnh menyatal(ott ruiiah-lwjiah lfumi. Merela

semwt telah l{ami birusalan.

IGpada mereka png telatr Kami sebut dengan tegas, seperti kaum Nuh,

kaum Hud, dan kaum Shaleh, png telah Kami kemukakan dengan keterangan-

keterangan png kuat dan Kami berikan perumpamaan-perumpamaan )ang tegas.

Karena mereka masih terus-menerus tetap dalam kekafiran dan kesesatan, maka

Kami pun membinasakan mereka.

Wa hryd otau'alal qarytil latii um+hirw rrw-rluras saul : Dan swryguh,

merela telah datang ke swlu l<ota yang dihuiani dcngan huian batu.

Pada satu musim panas, orang-orang musyrik Quraisy pernah meleuati bekas

perkampungan kaum Luth png telah dibinasakan oleh Allatr dengan hujan batu.

A falan yalaunuu yamwulua : Apalah merela tidak melilwtnya?

Apakatr mereka tidak melihat kemusnahan dan kehancuran )ang telah

menimpa perkampungan kaum Luth, karena mereka mendustakan Rasul Allah.

Semoga orang-orang musyrik Quraisy mengambil pelajaran dan bertobat dari

kekaflrannya.

IGmudian Allah menjelaskan bahwa sebabnp orang-orang kafir Quraisy
tidak mau mengambil pelajaran bukan karena mereka tidak melihat bekas-bekas

kehancuran perkampungan Luth itu, tetapi karena mereka tidak mau mengakui

adanla kebangkitan manusia dari kubur ftematiannp) pada hari akhirat.

ful kaaruu loa yariwru tu-slwrto : Seberuntya mercla tidak rruenglwrry

kedntangan lnri lebangkitan.
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Sebenarnla kaum musyrik Quraisy tidak mendustakan Muhammad, karena
mereka belum pernah melihat apa )ang menimpa perkampungan kaum Luth,
tetapi mereka mendustakannya karena tidak takut dirinya akan dibangkitkan sekali
lagi akibat mereka tidak pkin tentang adanya pahala dan siksa di hari akhirat.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan kisah beberapa nabi beserta umat
mereka masing-masing agar menjadi pelajaran bagi kaum musyrik Quraisy png
telah mendustakan Nabi Muhammad, dan supala mereka tidak ditimpa bencana
sebagaimana telah menimpa kaum nabi-nabi terdahulu.

766

(41) Dan apabila orang-orang musyrik
melihatmu (Muhammad), pastilah
mereka menjadikan kamu sebagai
bahan olok-olokan. Mereka berkata:
'hpakah orang ini png dibangkitkan
(diutus) oleh Allah sebagai Rasul?"

(42) "Sesungguhnya dia hampir-hampir
mendustakan kami (musyrik) dari
tuhan-tuhan kami, sekiranya bukan
karena kesabaran kami dalam
menyembah tuhan-tuhan kami itu."
Kelak mereka akan mengetahui, ketika
mereka melihat azab, siapa png lebih
sesat jalannla.

(43) Lihatlah orang-oftmg yang menjadikan
hawa nafsunya sebagai tuhannya,
apakah engkau sanggup memelihara
orang )ang demikian itu?rt

(44)Apakah engkau menyangka bahwa
kebanyakan mereka itu mau mendengar
atau mau memahaminla? Mereka itu
tidak lain semisal hewan berkaki
empat, bahkan mereka lebih sesat
jalannyr daripada hewan-hewan itu.

6-l,J"6';YAi;i3rt-r;SBE
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'E Kaidoo dengao S.45: al-Jaatsifh S.l8: al-Kaffi, 28; S.7: al-A,raaf, 175.
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TAFSIR

Wa i4zna mgukn iy yma-ffii4zuunokt illoa hruuwan a hu4ul lg4zii
ba'atsallaahu msuulot -- Dan qabila oflmg-omng musyrik melilwtmu,

pastitah merelg menjadilant lamu sebagai barang olok-oloknn. Merela
-berlata: 

'Apakah ontng ini yang dibangkitlan (diutus) oleh Allnh sebagai

Rasul?'

Mereka tidak cukup sekadar mendustakan kamu saja, hai Muhammad. Mereka

juga menjadikan kamu sebagai sasaran olok-olok. Ferbuatan mereka itu sangat

mengherankan, karena sesungguhnla tidak ada tindakanmu png bisa diperolok-

olok. Mereka bertanp ketika melihatmu: 'Apakatr orang semaqlm ini diutus

oletr Allah menjadi Rasul?" Mereka berArya demikian dengan nrjuan meremehkan

dan menghinamu. Boletr jadi mereka bertanla demikian karena Nabi bukan seorang

hartawan.

In luoda b yu4hillunao 'an aalilutilut lau laa 4n shtbarnta 'abihaa:
"Sesunggutmya dia (Rasul) twnpir-ltampir mendwtakan lami (musyrik) dari

tutnn-tuhafi lami, sekirunyu bulun larcru l<esabarun lrumi dalon manyembah

tuhan-tulnnlami iru."

Firman Allatr ini memberi pengertian bahwa'Rasulullatr telah berjuang dengan

segala tena1a png ada padarya untuk men1Dru mereka serta mengemukakan

berbagai mukjizat. Karcna itu hampir-hampir mereka -menurutpandangan 
kaum

musyrik- meninggalkan agama mereka, andaikata bukan karena mereka tidak

ftnatik kepada agamanla.

wa saufa ya,lamuutw hiirw yamwwl 'a4znaba man a4lwllu sabiilaa :
Kelak merula (musyrik) akan mengetahu| ketila merelu melilwt azpb, siapa

yang lebih sesot ialoilnya.

Menanggapi perkataan para musyrik tersebut, Allah berfirman: 'Iftlak
mereka akan mengetatrui siapa )ang sesat, siapa png menlrcsatkan, dan siapa

png paling sesat atau paling menyesatkan ketika mereka nanti menlaksikan azab

png menimpa dirinp karena kekufurann1a."

A m<in mtnil ta-klw4zt ilulwhuu lwwuhu a fatUa takuunu 'alaihi
waWilu : Lilatlah kqada ofitng-oflmgyang menjadilan lwwa rufsunya

sebagairultannya, qalult mgkru sanggup memelilnm orutgpng demikian

itu?

Hai Muhammad, lihatlatr keadaan orang png diperbudak oleh hawa nafiunp.
I6amu boleh heran atas keadaan orang itu. TUapi kamu tidak usatr mempedulikanla,

karena kamu tidak ditugaskan unntk memelihara orang sepefti itu.
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Ringkasnp, Allatr berkata kepada Rasul-Np: 'Orangorang )ang menyembatl

hawa nafsu sulitlah kau ajak menuju kebenaran. Maka tugasmu dalam hal ini
hanplatr menpmpaikan saja. "

Az-T.arrrrakJrspri mengatakan: "Orang png beragama menurut hawa nafsunya,

tentulah mengikuti hawa nafsunla. Tidak dapat melihat kebenaran, walaupun

kebenaran itu sangat n)ata. Dia tentu menyembah hawa nafsunp dan hawa

nafsunplah yang menjadi dewanp. Maka orang )ang demikian itu tidak bisa

ditarik menuju kepada kebenaran dan tidak bisa dipaksa menerima kebenaran.

Itulah makna 'apakah engkau sanggup memelihara orang )ang demikian itu?"
(Apakatr engkau merupakan orang )ang dapat memaksa orang png demikian

itu)."

Am tahsabu antu ak4saruhum yasma'uurw au ya'qiluntw in hum illaa
lul an'aami bal hum a4lullu sabiilaa : Apalult anglau menyngla bahwa

trebanyalan merelu iru mau mendcngar atau mau memahaminya? Tiadalah

mereka, mehinlan sqnisal ha+tan berlaki empat, bahlett merela lebih sesat
j alnnnya daipada hantan-hqvan itu.

Sebenarnya kamu menyangka bahwa kebanyakan dari mereka mau

mendengarkan wahyu png kamu bacakan atau mau memahami kandungan wahyu

png penuh keutamaan dan keluhuran budi, sehingga kamu bersungguh-sungguh

menyeru mereka dan memberinp petunjuk. Tetapi keadaan mereka sebenarnla

sama dengan binatang berkaki empat, tidak bisa memahami apa )ang mereka

lihat atau dengar. Bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang itu. Binatang

dengan segala tenaga yang dimiliki selalu berusaha mencari hal-hal yang

bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi hal-hal yang memudaratkan dirinya. IGum
kafir menyia-nyiakan kekuatan png dapat dipergunakan memperoleh sesuatu

)ang hak @enar) dan untuk membedakan mana png baik dan mana png buruk.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrik
ketika melihat Rasul. Mereka mengolok-olok dan menghinanla. IGsalahan sikap

mereka itu akan mereka ketahui, ketika mereka menanggung azab jahanam kelak.
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mcnjadikan bapng-bapng iu panjang
dan teftampar luas. Dan sekiranp Dia
bcrkehendak, tentulah Dia dapat
mcnjadikan bapngan itu tetap ada.
Kemudian IGmi tclah menjadikan
matahari sebagai dalil bagi adanya
balang-bapng itu.

(46) Kemudian Kami menarik bayang-
bapng itu sedikit demi sedikt.

(47) Dan Dialah, Allah png telah men-
jadikan malam sebagai pakaian png
menyelimuti kamu dan menjadikan
tidur bisa mengembalikan kesegann
(kesehatan) tubuh dan menjadikan
siang sebagai uaktu berusaha ungul
mencari rezski.n

(48) Dan Dialah, Allah png telah mengi-
rimkan angin png menggembirakan
(sebagai tanda) akan datangnp hujan.
Dan Kami telah menurunkan dari awan
itu air )ang menyucikan (member-
sihkan).

(49) Dengan air itu Kami menghidupkan
tanah png tandus, dan dengan air itu
pula Kami memberi minum maklrluk
yang telah Kami ciptakan, yakni
binatang-binatang berkaki empat dan
sebagian besar manusia.

(50) Dan sungguh, IGmi telah mengulang-
ulang penjelasan ini, supala mereka
mengambil pelajaran. Tbtapi keba-
npkan dari manusia enggan kepada
png demikian itu, dan mereka tetap
mengingkari nikmat Allah.

(51) Sekiranla l(ami mengheirdaki, tcntulah
Kami membangkitkan (mengutus)
seorang pemberi peringatan di tiap
kota.

(52) tvtaka janganlah lcamu mcngikri orang-
orang kafir, dan lawanlah mereka
dengan al-Qur'an sebagai suatu
tantangan pngbcsar.

w*fisn\i)
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20 Kridon d€ngm S.78: arNabc'; S.30: r-Rram; S.17: al-Isrra'.
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(53) Dan Dialah, Allah fng telah mem-

biarkan dua laut bersisian, )ang satu

airnla tawar sedaP diminum dan Png
sau lagi airnp asin, ak enak rasanya.

Allah menjadikan di antara keduanla

batas dan penghalang Yang meng-
halanginp bercampur airnla antara

kedua (laut) itu."
(54) Dan Dialah )ang telah menjadikan

manusia dari air, lalu manusia itu
dijadikan sebagai onng )ang mem-
punyai keturunan dan orang Yang
berbesanan. Adalah Tbhanmu itu png
Maha Berkuasa.

t$r{r;15\;tfit$riJc'{*
d*W"r:;;W'lii,e)'&

qi'{$rh-nrc#"-4te;
,,r(t.$c:fr(KSk ,

TAFSIR

A lam taru ilu rubbilu lwifa nuddtzlt zrtillt : Apalah lamu tidakmelihat
buatan Tfuhanrnu, bagaimaru Dia telah meniadilan bayang-bayang itu
panj ang dan terlwmpar lws ?

Bayang-balang atau naungan itu adalatr suatu nikmat )ang dimanfratkan

manusia untuk berteduh atau melindungi diri dari panasnla terik matahari.

Sebagian ulama berpendapat batrwa png dimaksud dengan 'balang-balang" di

sini adalatr waktu antaraterbit fajar dan terbit matahari. Dalam waktu itu, cuaca

tidak begitu gelap, sedangkan balang-balang meliputi seluruh buana karena belum

ada matatrari.

Wa lau syutg bia'abhuu saakhwn : Dan sekirutya Dia berlcehendak,

tentulah Dia dapat meniadikan bayangm itu taap ada.

Seandainla Allatr menghendaki, Dia bisa menjadikan bapng-bayang itu terap

saja atau tidak hilang karena pergeseran posisi matahari, sehingga manusia tidak

dapat mengambil manfaatnp. Akan tetapi Allah tidak menghendaki sepefti itu,

dan tetap menghendaki bapng-balang itu sebagai sesuatu png bergerak, pkni
tidak tetap dalam suatu keadaan.

Balang-bapng dapat kita pergunakan untuk mengetatrui waktu sembattpng.

hra ulama berkata: 'Wajib menjalankan shalat Zuhur ketika maatrari tergelincir
ke barat, dan balang-bayang condong ke arah timur." Waktu Asar adalah waktu

balang-balang sesuatu benda sama panjangnp dengan benda itu sendiri (benda

png dipergunakan mengukur ba5ang-balang), menurut jumhur ulama. Atau

2r I(ailho d€ntao S.35: Faaftir, 22; S.55: ar-Rahaan; 5.76: al-Irsas.



2896 Surat 25: al-Rrrqaan luz l9

apabila balang-bapng itu panjangnla dua kali daripada panjang benda png
bersangkutan, menurut pendapat Abu Hanifah.

Tiumma ja'alrwsy syansa 'alaihi daliilaa : Kemudian Kami telah
menjadilant matalnri sebagai dalil bagi adanya bayang-bayang itu.

Firman ini memberi pengertian batrwa bapng-balang itu lebih dahulu
diciptakan oleh Allatr, barulah kemudian menjadikan matahari untuk menunjuk
kepada adanp balang-balang itu.

Tiwnma qabadh+ualtuilainoa qaMlwy yasiilw : Kemudian lfutni merurtk
bayang-bayang iru sedikit demi sedikit.

Kami kemudian menghilangkan bayang-bayang itu sesudah Kami
menghamparkan dan melenppkannla dengan kekuasaan Kami, ketika matahari
menyinarkan cahayanp. IGmi melakukan png demikian itu sedikit demi sedikit
dengan kemaslahatan makhluk dan kebutuhan @ajaQ hidupnp.

Wa huwal la4zii ja'ala lakumul laila libaasaw wan nouma subaataw wa
ja'alan rwluam nu-sluuruo : Dan Dialah, Allahyang telah menjadilan
mnlam sebagai palaian yang menyelimuti lamu dan meniadilan tidr,tr bisa
mengembalilan kesegamn (kesehatan) rubuh dan menjadikan siang sebagai
waldu berusaha untuk mencari rezeki.u

Wa huwal la4zii analar riyaaha busy-rum bairu yailai mhmatihii : Dan
Dialah, Allahyang telnh mengirimlan angin yang menggembimlan sebagai
tanda alan datangnya hujan sebagai mhmat.

Allahlah png mengirimkan angin png mengambangkan awanuntuk memberi
tanda bahwa awan tersebut siap menjadi hujan. Menurut riwalat Ibn Amir,
Hamzah, dan al-Kisa-i, pernlataan bwmn dalam ayat ini dibaca nusymn, WE
bermakna: angin-angin )ang mengambangkan awan. Apabila kita baca busymn,
menurut qiraah @acaan) versi Ashim, maka maknanya angin png membawa
kabar gembira sebagai tanda akan datangnp hujan.

Wa anznlnaa minas samaa-i maa-an thahuuma : Dan lfumi telah
menurunlun dari awan iru air yang menyucilan (membenihlan).

Dari awan itu Allah telah menurunkan air png suci dan menyucikan. Dapat
menghilangkan najis dan mengangkat hadas.

Diriuaptkan oleh Abu Daud, at-Turmudzi, dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah
bahwa Nabi bersabda:

' AW ini somrkna dengan S.28: al-QashaslL 73.
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se')tt otst)''"6rU fiVt'i$Jtli^
'Air taut iu suci dan menyucilun, serta bangkninya (banglni il(on) lnlal dimalun. "

Inilatr alat yang menjadi dalil dalam menyucikan sesuatu dengan air.

I(2ta al-Baidhawi: 'A1at ini memberi pengertian bahwa apabila anggota-

anggota tubuh png lahir (terlihaD harus dibersihkan, maka anggota png batin

lebih harus dibersihkan. "

Li nuttyiya bihii baldatam maitan : Dengan air iru Kami menghiduplan
tanahyang tandus.

Wa rusqiyahuumim maa klulaqnot nn'aannaw wa anaasiyya lu4siima:
Dan dengan air itu pula Kami memberi minwn makhluk yang telah IQmi
cip6lwt, ploti bilunng-binUang berluki qnpat dan sefusion besar maruuia.

Yang dimatsud dengan'manusia-manusia" di sini adalah orang-orang )ang
hidup di padang-padang luas, terutama orang-orang padang gurun negeri Arab,

karena merekalah )ang menggantungkan hidupnp dari air hujan. Sedangkan

orang-orang kota bisa memperoleh air dari pipa dan lain-lain.

Wa la qad sharufruahu bairuhum li yadz4ztl*uuu, : Dan sungguh,

Kami telah menguhng-ulang penielasan ini, supaya merelu mengambil
pelajamn.

Kami mengulang-ulang pernlataan IQmi mengenai kejadian awan dan

turunnla hujan, supala mereka mengambil pelajaran, mengetahui nikmat Allatl,
dan mensyukurinp.

Para ahli tafsir dalam mengartikan firman Allah ini terdapat beberapa

pendapat:

1. Menafsirkan alat ini dengan: Allah mengendalikan keadaan hujan, kadang-

kadang banlak, kadang sedikit, dan kadang-kadang tidak ada sama sekali.

Allah memerintatr hujan itu pergi ketempat png dikehendaki-Np, menurut

iradat (kehendak) dan ilmu-Np.
2. Menafsirkan alat ini dengan: Allah mengulang-ulangi pernlataan ini kepada

manusia dengan menyebutnp dalam al-Qur'an dan dalam kitab-kitab png
lain, laitu mengenai terjadirya awan dan turunnla hujan.

3. Abu Muslim menafsirkan ayat ini dengan pendapatrya: Allah mengulang-

ulangi penjelasan-Np tentang keadaan awan, hujan, balang-ba1ang, dan

berbagai dalil lain untuk menunjukkan keesaan Allatl. Makna png terakhir
ini png kami (penulis) pilih di sini.
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Fa abaa ak4satan ruosi illoa kufuuma : Tetapi lcebanyalan nwnusia
enggan kepada yang dcmikian itu, dan merela tetap mengingl<ari nilonat
Allnh.

Walaupun l(ami (Allah) telah berbuat demikian, supala mereka mengambil
pelajaran dan mensyukuri nikmat-Ku, kebanlakan manusia tetap mengingkari
nikmat itu dan mengingkari Thhannp.

Wa lau syi' rua b ba' ats rwa fri lailA qary ain ru4zifuaa : S eki mrrya l{nmi
menghendaki, tennlah l{ami membangkitlan (mengutus) seomng pemberi
peringatan di tiap kota.

Seandainp IGmi berkehendak, tentulah Kami membangkitkan (mengutus)
di tiap kota seorang nndzir png menakut-nakuti mereka dan seorang basyiryang
menggembirakan mereka, sebagaimana )ang telatr berlaku pada masa-masa lalu.
Dengan demikian ringanlah bebanmu, hai Muhammad. Tetapi Kami tidak berbuat
begitu. Kami menugaskan kamu untuk memikul beban png berat ini (dakwah)

' untuk segenap kota dan seluruh manusia supala kamu mendapatkan jalan untuk
memperoleh kemuliaan dan kedudukan png tinggi. Maka terimalah penugasan
ini dengan rasa syukur dan teap berjuang menyeru hamba Allah kepada kebenaran.

Muhammad memang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia.23

Nabi saw. bersabda:

?;$i;;{,3,iti;
'Aku diuns kepada bangsa berkulit memh dan bangsa berkulit hinm. "

Kata al-Muhayimi: 'Allah tidak berkehendak untuk mengirimkan seorang
rasul di tiap koa atau kepada setiap umat. Sebab, png demikian itu akan membawa
perpecahan dan menimbulkan banpk perselisihan. Karenanla, Allatl menjadikan
seorang Rasul saja untuk semua umat manusia png harus mereka taati.

Fa lu tu4hi'il lwafiriiru wa jaahid-hum bihii jihoadtn lubiilaa : Mala
janganlah lumumengihtti omng-omng lafin nn bwanhhmerela dengan
al-Qur'an sebagai sutttu tantangan yang besar (hebat).

Oleh karena itu, janganlah kamu menuruti ajakan orang-orang kafir,
menyetujui pendirian dan pendapat mereka png menyimpang dari kebenaran
yang dikehendaki oleh Allah. Lamnlah sikap mereka dengan keras, dan sebaliknla
janganlah kamu bersikap lunak terhadap mereka, tetapi hadapilatr mereka dengan

a Baca S.7: al-,{raaf, 158.
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hati png teguh dan teruslah bersungguh-sungguh menyeru mereka kepada

kebenaran dan melatrirkan (memperlihatkan) agama )ang hak'

Yang dimaksud dengan "janganlah engkau menaati orang{rang kafir" adalah

bangUnkanlah semangat orang mukmin untuk mempertahankan agama dan

menimbulkan semangat dalam jiwa mereka. Jadi, larangan ini dikemukakan bukan

karena Nabi mempunlai kecenderungan untuk mengikuti orang-orang kafir'

Kata Abu Su'ud: 'Nabi dilarang berlaku lematr-lembut terhadap orang kafir

png sedang melawan (mengingkari) kebenaran. Sebaliknp, menyuruh Nabi terus-

rn.i.tut ienasihati mereka dengan al-Qur'an )ang mengandung berbagai

pelajaran, dengan segala dala upala )ang tidak dipengaruhi oleh rasa jemu."

Wa huwal tafizii maraial bahruini haa4zta 'adz-bun funatuw wa haa-

dzna milhun uiaiuw wa ia'ala bainahumaa barzt-khaw wa hiirum

mahjuurut : Dan Diahh, Alhhyang telah membiarlant dw laut benisian,

yorg toru aintya tawar sedap diminum dan yang satu lagi airnya asin, tak
'rnik 

*tarryo. Allnh meniadikan di antam kedrutya batas danpmglnlang
yang menglnhnginya bercwnpur aintya antam l(edn (lau) iru'

Di antara nikmat Allatr adalatr membiarkan dua air laut bersisian, tetapi

airnp tidak bercampur antara )ang satu dengan png lain. Air png asin tidak

mengubah rasa air yang tawar, seakan-akan antara keduanp ada suatu pemisah

png-menghalangi bagian png asin bercampur dengan air png tawar'

Wa huw al la4zii ktwlaqa mirul maai ba'sy amn fa i a' alahuu tus abaw w a

shihraw wa kaatu mbbutu qadiirua : Dialah yang telah menjadilan

manusia dari ain lnlu marutsia itu diiadilan sebagai ontng Wng mempwtyai

l<erururwn dan omng yang berbuarwn. ,4dalah Tulwunu iru yang Malw

Berhtasa.

Allah telatr menjadikan air sebagai salatr satu unsur penting dari tubuh

manusia, supala manusia dapat menerima berbagai bentuk. Allatr membagi

manusia atas dua bagian, orang-orang )ang memegang keturunan, pitu lelaki,

dan orang yang memegang perbesanan, laitu perempuan.z

Adalah Allatl itu Maha Berkuasa. Dia telah menjadikan manusia )ang sangat

indah bentuknp, png mempunlai berbagai macam anggota dan tabiat (karakter)

dari unsur )ang satu, pitu air.

u Baca S.75: al-Qifaamalu 39.



2900 Sura 25: al-furqaan luz 19

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan lima bukti atau keterangan png dapat
kita lihat dengan mata yang terus datang silih berganti untuk menunjukkan adanp
Allah fng Maha Kuasa lagi Matra Hakim.

768

(55) Dan mereka menyembah selain Allah,
pitu benda-benda yang tidak dapat
memberi manfrat dan tidakpula dapat
memberi mudarat kepada mereka. Dan
orang-oxang kafir itu memberi per-
tolongan kepada setan untuk berbuat
durhaka kepadaAllah.

(56) Dan Kami tidak mengutus kamu
(Muhammad), kecuali sebagai seorang
pembawa kabar gembira dan pembaua
kabar takut (peringatan).

(57)Katakanlah:'Aku tidak meminta
sesuatu upah kepadamu. Akan tetapi
siapa di antan tamu pqg berkehendak
menempuh jalan png bisa menpm-
paifan dia kepada Tbhann5a, hendaklah
dia melakukannla. "zs

(58) Dan benauakkallah kamu lcpada Allah
yang (terus) hidup dan tidak mati.
Bertasbihlah yang disertai memuji-
Nfa; dan Allah itu begitu mengetahui
dosa{osa hamba-Np.

(59) AUah yang telah meirjadikan Iangit dan
bumi serta segala png ada di antara
keduanp dalam eiram hari, kemudian
Allah bersemapm di atas 'Arsy. Allah
iru Maha Besar rahmat-Nya, maka
bcrtanyalah kepada orang yang
mengetahui tentang hal itu.26

1 Si*:;+1 Y t::t jr\ ;r2rr:)A5
*;e'jKt -lgii-;-r.b"
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19:6:.ti"i,*l;u*rffii,

2' I(aitbn d€ngan S.42: asy-Syrnrra, 23.
26 Kaithn dengan bogirn au/al S.20: Thaahaa d-n S.ll: Hurd.
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(60) Dan apabila dikatakan kepada mereka

"Bersujudlah kamu kepada Allah 1ang
Maha Pemurah", mereka Pun berkata:

i{pakah Allah png Maha Femurah?

Apakah kami benujud kePada Tbhan
yang kamu menyuruh kami bersujud
kepada-Nya?" Dan perintah benujud
itu menambah mereka me,njautrkan diri
(dari iman).

(61) Maha Suci Thhan yang telah men-
jadikan bintang-bintang )ang besar di
langit, dan menjadikan pula di langit
inr pelia dan bulan yang menerangi.'

(62) Dan Dialah, Tirhan png telah men-
jadikan malam dan siang silih berganti
untuk menjadi pelajaran bagi orang
png suka berpikir atau suka bersyukur.

1rtV'Wf$"'1t{1JIl55
66;*;3,VrglW:$31

:frvoj.wtL,,JG+t:{rq
{iwffhw

:is$'6W8rrS\,ko$56
@6#;ffJSY"

TAFSIR

Wa ya'buduutu min duunillaahi maa ba yanfa'uhwn wa laa ya4hur-
ruhwn : Dan merelu menyembah selain Allnh, yairu benda-benda yang

t idak dap at monberi manfau dot tifuk p ula dapat memberi mudamt l(qada
merela.

Para musyrik itu menyembatr dewa-deua )ang tidak dapat memberi manfaat

kepada mereka, ketika mereka menyembatrnya, dan tidak pula memberi mudarat

ketika mereka tidak mau menlambahqa. Mereka menyembah berhala-berhala

itu hanla karena. menuruti hawa nafsu. Mereka tidak mau menyembah Allatt
png telatr melimpahkan berbagai nikmat kepada mereka.

Wa kaarul kaafia'alaa mbbihii zlwhiirut : Dant ontilg-ofimg lafir itu
memberi pertolongan lcqada setan untuk berhnt furlwlw kqada Allah.

hra musyrik itu memberi bantuur kepada setan dalam usaha berbuat durhaka

kepada Allah. Mereka menjadi penolong setan untuk menentang Rasul dan para

mukmin.

Ada sebagian atrli tafsir )ang memaknai firman Allah ini dengan: orang-

orang kafir itu adalatr orang )ang hina di mata Allah, diletakkan di belakang dan

tidak pernah diperhatikan.

27 l(aidotr dagm 5.67: l[,'Mu[q S,85: al-hmnrj, dm 5.36: Yrssiir.
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Menurut keterangan Ibn Abbas, alat ini turun mengenai Abul Hakam ibn

Hisyam png dinamai oleh Rasulullah dengan Abu Jahal ibn Hispm.

wa maa analtualw illaa mubasy-syimw wa na4ziima : Ihmi tidak
mengutus lwmu (Mutmmmad), l<ecuali sebagai seomng pembawa lubar
gembim dan pembawa lwbar tahtt (peringatan).

Kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk
menpmpaikan kabar gembira bagi mereka png menjalankan ajaran TUhannya

dan kabar menakut-nakuti bagi mereka yang melakukan perbuatan maksiat. T[gas

itu disampaikan kepada seluruh manusia, baik png sudatr beriman ataupun belum

beriman.

Ringkasnp, Kami mengutus kamu untuk memikul tugas risalah (keumhyuan).

Qul maa astlukum'alaihi nin airin : I(ntalanlah: 'Aht tidnkmeminta

sesuatu upah kqadamu."

IGtakan kepada mereka, hai Muhammad: iA.ku tidak meminta kepadamu

sesuatu upatr apa pun atas tugasku png aku terima dari Allah, pitu memberi

petunjuk kepadamu. Karena itu janganlah kamu berkata bahwa aku menyerumu

sebagai jalan memperoleh harta darimu."

Illaa man syaaq oy yafra-ldti4zn ilaa rubbihii sabiilaa : Al<an tetqi swa
di antam lumu yang bertrettendak manempuh ialan yang bisa menyampailun

dia kpada Tfuhawtya, hendalclah dia melahtlantnya."

Siapa saja di antara kamu png ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan

mengeluarkan nafkah, baik untuk jihad ataupun untuk yang lain, dan dengan

perbuatannla itu dia jadikan sebagai jalan untuk memperoleh rahmat Allah dan

patrala-Np. Maka hendaklah dia melakukan niat dan keinginanrya itu dengan

ikhlas.

Ringkasrya, aku tidak meminta upatr kepadamu atas usatraku ini. Aku hanla

meminta supala kamu mencari pahala untuk dirimu sendiri dengan menjalani

amal png akan menyampaikan kamu kepada T\rhanmu, sehingga kamu

memperoleh patrala dan ampunan dari-Np. Y,,ataaz-Tannakhqari: "Makna firman

ini adalatr: aku tidak meminta sesuatu upatr darimu atas usahaku, selain aku

meminta supala kamu menerima petunjuk-petunjuk )ang aku berikan."

Wa tawakktl 'ahl hoyyil la4zii laa yamwtuwa sabbih bi lurndirrii = Dan

benawalullah lanu kqada Allah yng (teru$ hW dan tidak nuti.
Benasbihlah yang dis erai memui i-I'lya.

Bertawakallatr kepada Ttrhanmu png kekal abadi, png memiliki segala

makhluk )ang tidak mati karena membela diri dari kejahaan:kejahatan mereka
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dan tipu dayan>a. I(arena Allah itu Ttrhan )ang tetap hidup, hendaklah kamu

bertasbih, bertaqdis (menyucikan), menaati, dan menyembah-Np.

Pernlataan 'bertawakallah kepada Allah fng hidup" memberi pengertian

bahwa kita tidak lapk bertawakal @erserah diri) kepada benda-benda )ang tidak
hidup seperti berhala, patung, atau kepada makhluk-makhluk png akan mati.

Sebagian ulama salaf ftlasik) setelatr membaca a5at ini mengatakan: 'Sesudah

kita membaca aSat ini tidaklah lalak bagi kita menggantungkan diri kepada seorang

makhluk pun."

Wa lufaa bihii bi dzunuubi 'ibaodihii l'lubibaa : Dan Allah itu begitu
mengetahui dosa-dos a hamba-l,lya.

Cukuplah kamu berpegang kepada Allah, png kekal hidup-Np dan sangat

mengetahui semua dosa makhluk-N1a, baik yang nlata maupun tidak. Yang

mengetahui segala sesuanl serta akan memberikan pembalasan terhadap apa saja

png diperbuat oleh hamba-Np.

Allo4zii khalaqas samaawaati wal ar4ha wa mot babuhumaa fii sittati
ayy aamin ts urn nas tawao' alal' anyi : Allah ywtg t elah menj adilun langit
dan bumi serta segala yang ada di antam keduanya dalam erum hari,
l<emudian Allah benemayarn di atas Arcy.

Allah fng kekal hidup-Np dan mengetahui semua makhluk-Nla, juga

mempunpi kodrat (kekuasaan) untuk menjadikan apa saja png dikehendaki dan

Dialah )ang telatr menjadikan langit dan bumi serta segala sesuatu png ada di
antara keduanp di dalam waktu enam hari, )ang hanla Dia sendiri mengetahui

ukurannya. Setelah langit dan bumi diciptakan, Dia pun bersemayam di atas

Arsy mengendalikan segala urusan pemerintahan )ang telah dijadikan itu.

Allatr bersemalam di atas 'Arsy adalah secara layak dengan ke4gungan-Np
png suci. Allah menjadikan langit dan bumi dalam enam hari, sedangkan
sesungguhnp Dia mampu menciptakan segala sesuatu dalam sekejap mata, untuk
memberi pengertian dan pelajaran kepada makhluk-Np bahua melaksafiakan

sesuatu dengan cara berangsur-angsur agar kita dapat menelitinp dengan baik.

Ar ruhnunu : Allah itu Maln Baar mlmat-I,Iya.

Dialah, Allah png Maha Femurah, png lalak kia bersujud kepada-Np
dan kita membesarkan-Np atau mengagungkan-Nf.

Fas+l bihii klwbiirua = Metla bertanvlah kqada oftmg yang matgeutrut
tentang lwl itu.
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Thnplah tentang kejadian langit, bumi, dan segala apa )ang berada di antara

keduanp kepada orang )ang banpk mengetahui tentang keadaannp supala dia

menerangkan kepadamu mengenai hakikatnp.

Yang dimaksud dengan'orang )ang banlak mengetatrui" di sini adalatr Allah
sendiri. IGrena hanla Allahlah png mengetatrui penjelasan-penjelasan )ang
terperinci dari makhluk-makhluk itu. Adapun png dimalsud dengan 'hari-hari"
di sini adalah keadaan dan perkembangannp dari satu fase ke fase png lain.

Ada yang berkata bahwa png dimaksud dengan 'orang png banyak

mengetahui" di sini adalah Allah sendiri atau Jibril atau orang-orang )ang
mengetahuirya dengan perantaraan kitab-kitab terdahulu.

Wa i4zna qiila lahumus ittduu lir mhmaani qaaluu wa mar ruhrn@nu :
Dan apabila dilwtalan l<epada merela "Bercuiudlah lamu kqada Allah
yang Maha Pemumh", merela pun berlata: "Apaluh Allah yang Maha
Pemumh?"

Jika dikatakan kepada mereka )ang menyembah kepada selain Allah:
'T\rnduklatr kamu kepada T\rhan png Maha Pemurah, bukan kepada deva-dewa

dan berhala', mereka pun menjauab secara berolok-olok: 'Apakah png dikaakan
oletr ar-Ratrmaan inr l<ami tidak mengetatruirya, karena itu kami tidak mau bersujud

kepada-Np."

A nasjudu limaa ta'munotot : "Apalah lami benuiud kqada Tfuhan

yang lamu merryuruh lami benuiud kqada-I,lya?'

Apakah kami beriman dengan sepenuhnya beriman kepada Ttrhan,
sebagaimana kamu menyuruh kami untuk beriman kepada-Np, sedangkan kami

tidak mengetahuirya?

Wa uadahwn nufuuma : Dan perinnh benuiud itu menambah mterela

menjauhlutt diri @an irrun).

Perintatr png seharusnla mereka sambut dengan sepenuh hati sebagai tanda

mensyukuri nikmat Allatr justru membuat mereka bertambah membanggakan

(menyombongkan diri) dari iman dan bersujud kepada Allah.

Diriwalatkan oleh Adh-Dhahak, sesungguhnp apabila Rasulullah dan para

satrabat bersujud setelah membaca alat ini, orang-orang kafir pergi ke sudut-
sudut masj id sambil mengolok-olok.

Inilalr suatu sajdah yalrg sangat dikuatkan, baik oleh si pembaca ataupun

oleh si pendengar.

Thbaamlwl ladzii ja'ala fu samaa-i burauiaw waia'ab ftilua silqiaw
wa qarrwrtm muniirua : MaJw Suci Tfulwt yang telah mefiadila n binang-



luz 19 Surat 25: al-furqaan 2905

bintang yang besar di langit, dnn meniadilun di lnngit itu pelita dan bulan

yang menemngi.

Maha Suci Allatr png telah menjadikan bintang-bintang besar di langit png
menurut perhitungan para ahli datrulu berjumlah seribu dan menurut ahli-ahli

astronomi setelah mempergunakan alat peneropong (teleskop) berjumlah 200

miliar dan masih terus terdapat binung baru. Allah juga telah menjadikan matahari

yang menyala-nyala dan bulan yang bersinar pada malam hari.

Wa huwal tnizii ja'alal laila wan rwhanru khilfatal li man amada ay

yadz4zakkara au aruada syukuuma : Dan Dialah, Tfulwn yang telah

menjadilun malam dan siang sitih beryanti untuk meniadi pelniaran bagi

orang yang sula beryikir atau sula bercyuhtr.

Allahlah yang menjadikan siang dan malam datang beriringan untuk menjadi

pelajaran bagi mereka 16ng mau mengambil pelajaran dan mengenang nikmat-

nikmat,Allah yang diwujudkan oleh siang dan malam, serta mau memikirkan

penciptaan Allah atau mau mensyukuri nikmat-N1a, sehingga dapat mengambil

hasil dari terciptanp malam dan siang.

Dalam suatu hadis Nabi dijelaskan bahwa Allah menghamparkan Engan-

Nya pada malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat salah pada

siangnya, dan mengamparkan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima tobat

orang yang berbuat salah pada malam sebelumnya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-apt ini Allah menerangkan keburukan orang-orang musyrik.

Walaupun menyaksikan bukti-bukti kebenaran, mereka tetap saja berpaling diri.

Mereka tetap memuliakan batu dan berhala serta menolong pembantu-pembantu

setan dalam melawan Rasul dan sahabatnp. Kemudian Allah menyuruh Rasul

supaya bersikap berani dan tak perlu takut kepada para musyrik. Selain itu,

menyuruh Rasul bertawakal kepada Allah, sebab hanp Allahlah png Maha

Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya.

769

(63) Dan hamba-hamba Allah png Rahman

itulah yang berjalan di muka bumi
dengan lemah-lembut. Dan aPabila
orang-orang jahil mengaakan kepada-

rya dengan ucapan Png buruk, mereka

menjauabrya dengan ucapan png baik.

*)r'&('tru;ltJrlt"G
@6frij),6|beI#A\3b6;i
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(64) Dan mercka beribadat dengan men)trm-
bah Tirhan pada malam hari sambil
bersujud dan berdiri.28

(65) Dan mereka berkata: "Wahai Tbhan
kami. Palingkanlah kami dari azab
jahanam. Sesungguhnya azab jahanam

itu adalah azzb 1ang membinasakan. "
(66) Sesungguhnya jahannam itu adalah

tempat berdiam dan tempat berteduh
pada siang hari png paling buruk.

(67) Dan mereka yang apabila mengeluar-
kan nafkah tidak akan boros dan tidak
pula kikir. Mereka akan berlaku
sederhana.D

(68) Dan mereka tidak menpru tuhan yang

lain di luar Allah dan tidak membunuh
jiwa (manusia) yang diharamkan oleh
Allah, kecuali ada sebab yang
membenarkannya dan juga tidak
berbuat zina. Barangsiapa berbuat
sesuatu dari yang disebutkan itu,
pastilah dia memperoleh pembalasan

atas dosanya.

(69) Dilipatgandakan azab untuknla pada

hari kiamat dan dia kekal di dalamnp
sebagai orang png hina.

(70) Al<an tetapi onngorang png bertobat,
beriman, dan mengerjakan amalan
saleh, mereka itulah orang yang
keburukan-keburukannya ditukar
dengan kebaikan oleh Allah. Adalah
Allahlah png Maha Fengampun lagi
Maha Kekal rahmat-Np.

(Z) Dan barangsiapa bertobat dan
mengerjakan amalan saleh, maka dia
bertobat kepada Allah dengan tobat

lang benar.s

2t Kaidcan deagan 5.6: al-An'aam, 162-163.
2e Kaidrao dengan S.4: an-Nisaa', 5; S.17: al-Isr8a';

S.24: arNrnr; S.11: Huud, 114; S.13: ar-Ra'd, 39.

30 Kaitlon dengan S.5: al-Maaidah, 39.
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brung y.ng berbuat sia-sia, maka -' ' - 

,Of$)-ii
mereka pun melewatirya sebagai orang

png mulia (tetap menjaga kehormat-

annya).

or) oan rnaera,"fii:#loi',lii:'#1,:il t;"AJ 4 )i.l...#t!!$ri
tidaklalriersungtuiseperti orang yang O6fiti(^-ff;
tuli dan buta.

(74) Dan mereka yang berkata: 'wahai lr6:J'C6,5f+;Sj:j+i"$6
Tirhan kami, berilah kami Penawar 

\
mata dari isteri-isteri kami dan anak- 'J6*\W5yrr#tq\.ii
anakkami.Jadikanlahkamisebagaipe- -6/ ' -'* tzt/t
mimpin orang-orang yang bertakwa." @t t )

(75) Merekalah yang memperoleh pem-

balasansurgakarenakesabarannva, dan'J;7t';l;#qllfif;;2"'$it
didalamnlamerekadisambutdengan )o4.'z?,,2, jyz I
ucapan penghormatan dan salam. t9\l)A-944W.

(76) Mereka kekar di daramnya. sursa iq+ @ec$(j* \-fbe"$y
tempat berdiam dan tempat berteduh

't{t'5{V'$i;"$,!*.c,9
@'e"Y)y6,ri;;3";tK
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yang paling baik.

(7 7 ) l{at a,}Elnlah :'IGmu tidak dipedulikan
oleh Tirhanku, sekiranYa tidak ada

ibadaunu. Maka kamu telah mendus-

takan (apa Yang aku dakwahkan
kepadamu). Kelak pembalasan (dari

Tirhan) pasti menjangkau kamu."3r

TAFSIR

wa 'ibaadur ruhmaanil la4ziitw yam-syuuru 'alal ar4hi luutun : Dan

hamba-lwmba Allahyang Ratman itulnhyang berialan di mala bumi dangan

lemah-lembut.

Hamba Allah yang benar-benar mukmin adalatr mereka png berjalan dengan

lemah-lembut, tenang, dan khudhu'. Mereka tidak memperlihatkan sikap sombong

dan congkak (arogan), serta bergaul dengan sesama secara akrab dan ramah.

Hal ini tidak memberi pengertian bahwa kita harus berjalan seperti orang

sakit berjalan, berpura-pura tunduk dengan maksud memperlihatkan kesalahan

diri. Tetapi fng dimalsudkan adalatr berjalan dengan tidak memperlihatkan sikap

congkak dan takabur Oesar kepala).

3t Kaidran deagan 5.6: al-An'aao' 139.
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Inilah sifat pertama dari sifrt hamba-hamba Allatr png mukhlis (ikhlas),
png berhak menerima pembalasan dan pahala dari Allah.

Wa i4zta kluaahnbahumul jaahiluuru qaaluu sahamaa : Dan apabila
omng-omng jahil mmgatalan kqadanya dengan ucapan yang buruk, merelu
menjawabnya dengan ucapan yang baik.

Jika mereka diganggu oleh orang-orang yang tidak berakal, mereka
menlambut gangguan (godaan) itu dengan cara )ang baik dan simpatik, yaitu
dengan ucapan )ang mengandung perdamaian. Tegasnla, mereka memberi maaf.
Ini adalah siftt png kedua.

Wal la4ziirwyabiituuna li rubbihim sujiadaw wa qiyaamaa : Dan merela
beribadat dengan menyembah Ttuhnn pada malam hari sambil benujud dan
berdiri.

Mereka lang bersembahyang pada malam hari, baik bersembahpng pada
seluruh malam atau hanla sebagian malam. Dikhususkan'ibadat malam" di sini
karena ibadat malam jauh dari sikap rip @amer).

Ulama salaf berkata: "Alat ini mengandung pujian kepada orang yang
melakukan sembahpng malam dengan hati yang ikhlas untuk memperoleh
keridhaan Allah 1ang mulia."

Adapun Ibn Abbas mengatakan: "Barangsiapa bersembahpng dua rakaat
atau lebih sesudah sembatrpng is1a, maka dia dipandang telatr menyembah Allah
pada malam hari (sembahpng malam) sambil bersujud dan berdiri." Inilah sifat
yang ketiga.

Wal la4ziiru yaquuluuru mbbarush rif 'anrua 'a4ztaba jahannoma :
Dan merela berlata: 'Wahai Tfuhan lami. Palinglanlah lami dari azab
jahannam".

Hamba-hamba Allah png benar-benar beriman senantiasa dalam ketakutan
dan tidak merasa aman terhadap ancaman Allah. Maka, senantiasalah mereka
menyebut nama Allah, merasa takut kepada azab-Nya, dan selalu memohon:
'Wahai T[han kami, palingkanlah kami dari azab jatrannam ]ang disediakan
untuk orang-orang durhaka." Inilatr sifat keempat.

Allah selanjutnla menerangkan sebab-sebab, mengapa para mukmin png
benar mengemukakan permohonan seperti itu.

Inrw 'a4znabahaa luaru glwruamu : Sesungguhnya aznb jatnnnam iru
adaWt aznb yang membirusalan.

Peryabab pertama, karena azab neraka adalatr azab yang terus-menerus
melekat, tidak sedikit pun dapat terpisah, dan batlkan membinasakan.
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Inrwhaa saailt mustaqarraw wa muqoan a4 : sesungguhrrya iahannam
iru adalahtempat berdiam dantempat beneduhpada siang hariyng paling

buruk.

Penyebab yang kedua, karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempai

kediaman dan seburuk-buruk tempat berteduh. Para mukmin mepkini benar

bahua neraka itu sangat buruk keadaannya. Oleh karena itu, mereka terus berusaha

dengan segala daya upap melakukan apa yang dikehendaki oleh ilmu itu, sehingga

bisa terhindar dari azab neraka.

Wal la4ziiru i4zna anfa.quu lam yusrifuu wa lam yaqtutuu wa luatw
bairu dzsalilu qawaamaa : Dott merela yng apabila mmgeluarlan naflah
tidnk atun boros dan tidakpula kikir. Merela alan berlaht sederhana.

Hamba Allah png benar-benar mukmin tidak akan melampaui batas dalam

mengeluarkan hartanp dan tidak pula berlaku kikir terhadap diri ataupun terhadap

keluarga. Mereka mengeluarkan nafkah secara seimbang, tidak melampaui batas

dan tidak pula sangat kurang dari batas.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Darda' bahwa Nabi bersabda:

( nr,\.) . $5It y 2\:-;s{t rf-lt *+ r4:. b
"Di antam tanda seomng yang memahami agama adalah berlaku sederltana dalam

perbelanjaannya."

Inilah dasar berhemat yang dianjurkan oleh al-Qur'an. Inilah sifut png kelima.

Wal la4ziiru.laa yad'uuna ma'allaahi ilaahan aa'kham : Dan merelu

tidakmenyeru tuhanyang l.ain di luar Allah.

Mereka tidak menyembah tuhan yang lain di luar Allah. Tegasnla, mereka

tidak mempersekutukan Allah dengan sesuanl png lain. Mereka mengikhlaskan

diri hanya beribadat kepada-Np. Inilah sifat png keenam.

Wa laa yaqtuluunan ru{sal lAii harmmnllaahu illaa bil haqqi : Dan tidak
membunuh jiwa (manusia) yang dihammlan oleh Allah, leccuali ada sebab

yang membenarlanrrya.

Mereka tidak membunuh seorang manusia, walaupun dia sangat
membencinya, kecuali apabila ada sebab png dibenarkan oleh slara' )ang
menghilangkan hak hidup seseorang. Misalrya menjadi murtad sesudah beriman,

berzina setelah menikatr @ersuami atau beristeri), dan membunuh orang dengan

tidak ada sebab png dibenarkan secara hukum. Ini adalatr sifat png ketujuh.
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Wa laa yaznuutu : Dan juga tidak berbrut zina.

Mereka tidak menjalankan sesuatu png diharamkan oleh Allah. Zinaadalah
suatu perbuatan )ang sangat buruk. Oleh karena itu, [lasulullah bersabda: 'Tidak
berzina seseorang apabila dia masih beriman."

Oleh karenanp, s)ara' mencegah kita mendekati zina.Ini adalah sifat png
kedelapan.

Mempersekutukan Allah, membunuh manusia, dan berzina memang
dipandang sebagai induk dosa-dosa besar.

Wa may yaf al dznalilu yalqa a4s aamaa. hdlua' af lahul' a4znabu yaumal
qiyaamati wa yakh-htd fiihii muhaanaa. : Bamngsiapa berbunt sesuotu

dari yang disebutl<an iru, pastilah din memperoleh pembalasan atas dosarqn.

Dilipatgandalan azpb untulotyapada hari kiamat dan dia lel(al di dalamrrya

sebagai omng yang hina.

Barangsiapa yang menjalankan suatu perbuatan keji yang telah dijelaskan
ini, di akhirat kelak niscaya dia akan memperoleh pembalasan atas dosanya yang

telah dikerjakan di dunia. Bahkan, azab untuknp akan dilipatgandakan pada hari
kiamat. Dia dikekalkan selama-lamanla di dalam neraka dalam keadaan sangat

hina. Dia menderita kesengsaraan tubuh (fisik) dan jiwa @sikis).

Illaa man taaba wa aamaru wa 'amila 'amaltn shaalihan fa ulaa-ilw
yubaddilullaahu sayyi<aihim hasarwatiw wa luanalhahu ghafuurur
rahiimaa : Akan tetapi orang-orang yang bertobat, beriman, dan
mengerjakan amalan saleh, mereka itulah orang yang keburuknn-
l<eburulunrrya ditular dengan lcebailan oleh Allnh. Adalah Allahlah yang
Maha Pengampun lagi Maha Kel(al mhmnt-tlya.

Akan tetapi orang )ang meninggalkan dosa seperti png telah diterangkan,
lalu beriman dan menjalankan amal saleh, dosa-dosa dari perbuatan maksiatnya

dihapuskan oleh Allah karena bertobat. Allah menetapkan hasil keaatannla untuk
dia pada masa-masa png akan datang.

Ringkasnya, Allah memaafkan orang yang bertobat dari dosanla, dan

sebaliknya, Allah melimpahkan pahala kepadaqa. Allah itu Maha Luas ampunan'

Np dan Maha lGkal rahmat-Nla. Dalam sebuatr hadis png diriwayatkan oleh

at-Turmudzi dari Mu'adz bahwa Nabi bersabda:

(cListob,). **,u.1, arflc
"Iringkanlah kejalann dengan kebajilan supaya kebajikan iru mcnghapuslcat
lcejalunn fun pergaulilah marutsia dengan pemngai yang baik.'

I
I
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Ada png berkata: "Makna Allah menukar kejahatan dengan kebajikan adalah

Allah mengubah keadaan mereka png buruk diganti dengan keadaan yang baik."

Ada pula yang berkata: "Makna Allah mengganti kejahatan dengan kebaikan

adalatr Allah mengganti syirik dengan iman, mengganti nifak dengan ikhlas."32

Firman ini menegaskan bahwa Allah menerima tobat dari semua perbuatan

maksiat, baik kecil ataupun besar.

Wa man taaba wa 'amila slualihan fa inrwhuu yatuubu ilallaahi mataa-

baa : Dan bamngsiapa bertobat dnn mengerjalan amalan saleh, malu dia

bertobat l<epada Allah dengan tobat yang benar.

Barangsiapa png bertobat dari dosa png telah diperbuatnya dan menyesali

ketelanjurannp serta membersihkan jiwanya dengan amalan-amalan yang saleh,

berartilah dia bertobat kepada Allah dengan tobat 1ang sungguh-sungguh. Tobat

yang demikian itu menghapuskan siksa, sekaligus mendatangkan pahala. Inilah

slarat diterimanya tobat.

Wal la4ziiru laa yasy-haduuruz zunm wa i4zna n atTuu bil la.ghwi marruu

kiraamaq : Dan merela tidak mau matjadi salcsi palsu, dan apabila melnlui

(bert emu) o mng yang berbuat s ia-s ia, mala merela pun melaluinya s ebagai

omnS yang mulia (tetap meniaga l<ehormatannya).

Mereka semua )ang tidak mau menjadi saksi palsu, tidak mau menolong

orang-orang png berbuat salah dalam mencapai tujuannla, serta menghindarkan

diri dari mendengar tutur kata png sia-sia dan mau memberi kebajikan adalah

salah satu sifat hamba Allatr png benar-benar beriman. Ini adalah sifat png
kesembilan.

Ada png berkata bahwa maksud apt-ayat ini adalah untuk menerangkan

bahwa di antara sifut orang mukmin adalah tidak mau menyaksikan perapan

orang-orang musyrik dan tidak mau turut bersama orang-orang kafir merayakan

hari-hari rala mereka.

(pte-wr sn) . rj)ttr$t 1i,,;'
" Rasulullah bercabda: Apaluh tidak lebih baik aht *n*o** kepadanu **rr
dosa yang paling besar?' (tiga l@li Nabi nungulangi pertaryoarutya itu). Kami

menjawab: 'Baik sekali, ya Rasutultah.' Benabda Nabi: 'Mempercekunlan Allah
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dan mendurhakai ibu bapak.' Nabi ketika itu beftelel@n dan kemadian dudtk tegak,
semya berkata: 'IQnhuilah otehmu, dan perlataan bohong. Iktahuilah olehmu dan
menjadi saksi palsu."

Berulangkari Nabi menpbutkan perkataan di atas sehingga para sahabat
berharap dalam hatinp mudah-mudahan Nabi diam.

Makna png lebih nlata daripada makna-makna png telah diterangkan adalah
orang-orang png benar beriman adalah mereka )ang tidak mau menlal$ikan
semua perbuatan bohong dan perbuatan berdosi. Apabila kebetulan mereka
melewati perbuatan-perbuatan itu, maka mereka terui berlalu dan tidak mau
menoleh (melihat) kepada perbuatan-perbuatan itu, apalagi mau ikut serta.

wal ladriiru i4zru dadrkiluu bi aa-yaui mbbihim tan ya*himtu ,alaihaa
shwnmaw wa 'umyaanoa : Dan merer<a, wng apabih diperingattan dengan
ayat-ayat Allah, merela tidaklah tercunghtr ieperti omng yang tuli dan
buta.

Hamba Allah yang benar-benar beriman adalah mereka yang apabila
diperingatkan dengan alat-alat Allah niscap memperhatikannp dengan sungguh_
sungguh, memahaminp dan mengambil manfaai dari apa png mereta dengar
itu.

Ringkasnya, apabila dibacakan kepada mereka itu apt-apt A[ah, maka
gentarlah hatinp dan bertambahlah imannp, serta bertawakallah mereka kepada
Allah. Berbeda halnp dengan orang-orang kafir, apabita mendengar pembacaan
ayat-ayat Allah, jiwa mereka tidak akan terpengaruh oleh apa )ang didengarnp
itu dan keadaan dirinp tidak berubah sama sekali. Ini adalah ,iat png kesepuluh.

wal la-dziina yaquuluuna mbbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa
dzurriyyaatinaa qurmta a'yuniw waj,alru lil mwtaqiina imaamaa : Dan
merelayang berlata: *wahai Tulnn ramL berilah limi penawar mata dari
isteri-isteri lami dan anak-anak tami. Jadilwnun ruii iebagai pemimpin
omng-omng yang benalcwa.,,

. Hamba Allah png sungguh-sungguh beriman adarah mereka lang memohon
kqpada Allah supap diberi anak-anak )ang taar kepada Allah dan menyembah-
Nya, tanpa menyekutukan dengan seiain oia. Juga memohon supap A[ah
m.enjadikan isterinya orang )ang taat, sebagaimani mereka memohon kepada
tl]uh, agar dirinp dijadikan teradan umat dalam masalah iman dan amal. Inilah
sifat png kesebelas.

Kata as-Suyuthi dalam ablklil: "Firman Allatr ini membenarkan kia berusatra
memperoleh kedudukan untuk mengendal ikan sesuatu masalatr kebaj ikan. "

Menurutpendapat al-Kirmani bahua aleru dan atrli tafrir png lain berkata:'Ayat ini menjadi daril bagi kita untuk berusaha ,.rp.rir.h kedudukan
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kepemimpinan dalam masalah agama. Bahkan hukumnla wajib. Pendapat ini

juga diterangkan oleh az-Zamakhslari.

Sesudatr menjelaskan sifat-sifat orang muttaqin, Allah pun menerangkan

kedudukan mereka:

lllaa-ilu yuj-ztutul ghurfata bi maa shabatuu wa yulaqqauru fiihaa
tahiyyataw wa salaamaa : Merelalnhyang memperolehpembalnsan surga

larenn lcesabamwtya, dan di datnmnya merela disambut dengan ucapan

p enghormatan dan s alam.

Mereka yang bersifat dengan sifut-sifat sempurna seperti yang telah

diterangkan Oi atas akan dibalas dengan derajat )ang tinggi dalam surga, dan di

dalamrila mereka disambut dengan hormat dan ucapan salam. Para malaikat juga

memberi salam kepada mereka. Satu sama lain berlaku seperti itu juga.

Khnalidiitu fii h,ao luswut ntustaqafraw wa muqoam14 : Merela ftclal

di dalamrrya. Surya irulah tempat berdiam dan tempat beneduh yang paling

baik.

Mereka tetap bermukim di dalam surga, tidak berpindah ke tempat lain, dan

tidak akan meninggal lagi. Surga itulah tempat kediaman png paling indah dan

tempat berteduh pada siang hari png paling sejuk.

Qul maa ya,ba-u bikum mbbii lau laa du'oa-ukum : I{atalunlah: "I(amu

tuax aipentifun oleh Tl,ilwnht, sekimnya tidak ada ibadatmu."

Katakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu: "Thhanku tidak akan

mempedulikan kamu, jika kamu tak pernah melakukan ibadat'"

Jelasnla, semua mukmin )ang memperoleh nikmat png mulia itu karena

mereka minjalankan sifrt-sifrt seperti png sudatr ddelaskan. sekiranla tidak

memiliki sifat-sifat itu, tentulah Allah tidak mempedulikan mereka. Inilah

sebabnla, Allah tidak mempedulikan orang-orang musyrik, karena mereka tidak

pernatr menyembah-Np. Allah menjadikan manusia sesungguhnla supala

menyambah dan menaati Dia.'

Fa qd kodz4ubtum fa saufa yakuunu liznamru : Mala lamu telah

melfristakan (apa yang aht datwahlan kepadanw). Kelakpembalasan (dari

rulw) pasti mmiangl(au kamu."

IOmu telatr menplahi hukum Allah dan kamu mendurhakai perintah Nabi

saw., serta tidak mengerjakan apa )ang telatl dilakukan oleh orang-orang )ang

memiliki sifat-sifat seperti diuraikan pada alat-a1at di atas. I(arenanla, kamu

akan ditimpa oleh siksa dan kamu sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari

siksa itu.
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Ada png menlatakan batrwa firman Allah ini berarti 'sungguh kamu telah
mendustakan apa yang didatangkan kepadamu. Maka kelak urusan risalah
(kewahyuan) pasti kukuh dan tetap; dan manusia akan masuk agama Allah dengan
berbondong-bondong. "

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan sifat-sifat manusia yang istimewa,
yang mempunpi perangai (watak) png luhur, sehingga karenanla mereka berhak
menerima pahala png banpk.

Di dalam awt-ayat iniAllah menerangkan sebelas sifrt orang )ang sempurna
imannya, laitu:
1. Merendahkan diri.
2. Berlaku tenang dan dapat menahan marah (emosi).

3. Bertahajud pada malam hari.

4. Thkut kepada azab Allah.
5. Tidak berlaku boros, tetapi juga tidak kikir.
6. Menjauhkan diri dari perilaku syirik.
7. Menjauhkan diri dari perbuatan zina.

8. Menjauhkan diri dari perbuatan membunuh orang.

9. Menjauhkan diri dari menjadi saksi palsu.

10. Menpmbut alat-apt Allah png dibaca dengan sepenuh hati.
11. Memohon kepada Allah supap memperoleh anak png sareh dan isteri png

baik.

Mereka png memiliki sifut-sifat seperti telah disebutkan ini png diberikan
kedudukan png tinggi di dalam surga, karena kesabarannp dan amalan-amalannya
yang saleh. Di seluruh surga mereka dihormati.
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xxvl
ASY.SYU,ARA^A(

(Para Penyair)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-Waaqi'att
kecuali ayat t97 dan alat 22 sampai akhir surat diturunkan di Madinah,

227 ayat

Nama

Diriwayatkan oleh al-Barra' ibn Azib bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesung-
guhnp Allah memberikan kepadaku 7 buah surat )ang panjang-panjang sebagai

ganti Kitab at-Thurat dan memberikan kepadaku surat-surat )ang terdiri atas

seratusan ayat sebagai ganti al-Injil. IGmudian memberikan kepadaku surat-surat
yang dimulai dengan Thaa siin miim sebagai ganti az-7-abur, dan memberikan
kepadaku apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi png lain, yaiu s'urat Haarniim
dan al-Mufashshal.

Surat asy-Syu'araa' ini juga diberi nama surat al-Jami'ah, sepefti png disebut

. dalam Tafsir al-Malik.

IGitan dengan Surat Sebelumn5,a

Persesuaian antara surat ini dengan surat )ang telah lalu adalah:

1. Dalam surat ini terdapat penjelasan png lebih luas terhadap beberapa
persoalan yang diterangkan dalam surat )ang telah lalu (al-Furqaan).

2. Kedua surat (surat ini dan surat sebelumnla) sama-sama dimulai dengan

memuj i al-Qur'anul Karim.

3. Kedua surat disudahi atau diakhiri dengan menjelaskan fentang ancaman
png ditujukan kepada orang-orang lang mendustakan kebenaran.

)uz 19
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(2)

(3)

(4)

770

*r,,ffi#m,*,,
dan yang senantiasa mencumhlan mhmat-I{ya

(l) TIua iinmiim = lmadalahtlna siin
miim. dfl

"y-4r6r36.,^t,
db;f$e$rasfsffi

ut'ffi{;/f}r;{t bW
eru**/

p)igcY*t4)46;.K;31
s6j#4

'sS@WW,fi

Itu adalah alat-alat al-Qur'an lang
nlata.

Apakah kamu akan melakukan bunuh
diri karena bersedih akibat kaummu
tidakmau beriman?

Jika Kami (Allah) menghendaki,
niscaya Kami menurunkan kepada
mereka (para musyrik) suatu tanda
mukjizat dari langit, lalu terus-
menerus jamaah mereka tunduk
kepadanp.

Dan tidakdatang kepada mereka suatu
pelajaran dari Allah yang Maha
Pemurah, )ang memperbaharui apa
png telah diturunkan, kecuali mereka

berpaling dari ajaran itu.

Sungguh, mereka telah mendustakan
pelajaran png datang (dari Allah)
kepadanya. Kelak akan datang
kepadanp berita-berita besar dari
azzb yangpemah mereka olok-olok.t

Apakah mereka tidak melihat bumi,
berapa banpk IGmi telah menum-
buhkan bermabam-macam tumbuban
dengan berpasang-pasangan yang
indah.2

Scsungguhnya yang demikian itu
terdapat tanda (png merunjuk kepada

(5)

(6)

(7) 6yu;A

.u-qfifi3sr:3,!abqiy

I Kaitkan dengan bagian awal S.12: a/usuf; S.l8: al-Kahfi; drn 5.6. al-An'aam.
2 Kaithn dengan bagian awal S.50: Qaaf; bagian alfiir S.51: adz-Dzaariyaat; dan S.38: Shaad.

(8)
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kesempurnaan kodrat Allah), dan ke-

banyakan manusia tidak mau beriman.

(9) Dan sesungguhnp Ttrhanmu benar-
benar Ttrhan yang Maha Keras
nmtutan-Np lagi Maha lGkal rahmat-
Nya.

TAFSIR

Thaa siin miim : Ini adalnh thaa siin miim.

Hikmah surat asy-Syu'araa' yang diturunkan di Mekkah dimulai dengan
beberapa huruf hijai-i untuk menarik perhatian para pendengar atau mengajak
mereka untuk mendengarkannya. Maksud yang hakiki dari laftl ini, hanp Allahlah
)xang mengetahuinya secara pasti.

Sebagian ulama berkata: "Kita harus bisa memahami rahasia makna lafal
ini. Menurut lahiriahnya adalah sebagai tantangan bagi orang-orang musyrik
Quraisy. Thntangan ini tidak dapat dijawab oleh orang Quraisy."

Ttllu aayamul kitaabil mubiin : Itu adnlah ayat-ayat al-Qur'anyang nyata.

Ayat-ayat yang dikandung dalam surat ini menjelaskan maksud al-Qur'an
dan hukum-hukumnya serta mukjizatnp. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang

dapat memisahkan antara sesuatu png hak @enar) dan png batal, antara petunjuk
dengan kesesatan.

La'allaka baa-khi'un rufsalu allaa yakuunuu mu'miniln : Apaknh lamu
alan melahtlan bunuh diri lurena bersedih akibat laummu tidak mau
beriman?

Al-Qur'an sudah cukup menjelaskan keadaan dan perilaku mereka
(musyrikin), dan kamu hanyalah ditugaskan untuk menlampaikan wahyu kepada
mereka.

In twsya' nuruzzil 'alaihim mirus samaa-i aayatanfa zlwllat a,tuaquhum
lahaa khaa4hi'iin : Jiln l{ami menghendaki, niscaya l(ami menurunlan
kepada merela suatu tandn mul$iut dari langit, lalu terus-menerus jamaah
merela tunduk l<cpadarrya.

Seandainla Kami menghendaki untuk menurunkan sesuatu tanda mukjizat
kepada mereka dari langit )ang memaksa mereka beriman, sebagaimana Kami
telah mengangkat gunung di atas kepala Bani Israil sehingga bisa menjadi payung
dan kemudian mereka terpaksa tunduk kepada-Np, tentulah Kami dapat
melakukan. Tetapi sunnah Kami telah berlaku supala iman im dilakukan atas
kemauan sendiri, bukan karena paksaan.

e€Srr-Ar;Jq,tv
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wa maa ya'tiihim min dzikrim milur mhmaani muhda4sin illaa laanuu

'anhu mu'ridhiin : Dan tidak danng kepada merela suatu pelnjaran dari
Allahyng Maha Pemumh, yang memperbalnrui apayang telah diturunlan,
l<ecuali merela beryaling dnri aiamn itu.

Setiap datang pelajaran dari T\rhanmu atau beberapa alat al-Qur'an lang
memperingatkan mereka, maka para musyrik selalu mengelak. Mereka tidak

mau memikirkan maknanla dan memahami rahasia-rahasia png dikandungnp.

Mereka sebenarnya merupakan orang-orang yang cerdas, tetapi Allah telah

menutup mata hatinla, sehingga menjadilah mereka sebagai orang yang bebal

(sulit menerima petunjuk).

Fa qad lwdz4znbuu fa sa ya'tiihim ambaa-u maa lwanuu bihii yastahzi'

uun : Sungguh, merekn telah mendustalan pehjaran yang datang (dai
Alkh) kepada merela. Kelnk alun datang l<epadanya berita-berita besar

dari azab yang pernah merelu olok-olok.

Para musyrik telah mendustakan pelajaran atau ayat-ayat al-Qur'an png datang

dari Allah untuk mereka. Sesudah itu, mereka memperolok-oloknya. Maka,

mereka akan ditimpaazab )ang cepat sewaktu masih hidup di dunia, selain azab

di akhirat nanti.

Ringkasnya, mereka telah mendustakan agama yang kau datangkan.
Karenanya, kebenaran pun pasti akan datang kepadanla, yang sebelumnya mereka

olok-olok. Para musyrik tidak saja menolak memahami alat-apt al-Qur'an, mereka
juga tidak mau memahami tanda-tanda @ukti) kebesaran Allah png tersebar di

alam ini.

A walam yaruu ilal ar4hi lum ambatrua fiihaa min kulli znuiin luriim :
Apaluh merelatidakmelihat bumi, bempa banpk l{nmi tel"ah menumbuhlan
bermacam-macam tumbuhan dengan beryasang-pasangan yang indah.

Apakah mereka terus-menerus mengingkari Allah, mendustakan Rasul -Np,
tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Allatr png ada di alam ini. Misalnp,
bagaimana Allah menumbuhkan berbagai macam nrmbuh-tumbuhan yang beraneka

ragam, yang semuanp menunjuk kepada keagungan Allah dan kekuasaan-Nya.

Inru fii dznalilu la aayataw wa maa kaatw ak-tsaruhum mu'miniin :
Sesungguhnya yang demikian iru terdapat tandn ffang menunjuk kepadn
l<esempurnaan l(odmt Allnh), dan l<ebarryalan manusia tidakmau beriman.

Di dalam penciptaan nrmbuh-tumbuhan )ang sangat indah ini terdapat tanda-
tanda (fenomena) png menunjuk kepadaadanp Sang Pencipta Fng Maha trfuasa

dan menunjuk kepada kebangkitan di hari akhirat nanti.

Allatr menumbuhkan tanaman atau tumbuhan dari tanah yang kering adalah
merupakan bukti bahwa Dia juga berkuasa membangkitkan kembali semua
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makhluk dari kubur-kuburnya. Hanp saja, kebanpkan manusiatidak memikirkan
hal itu, lalu dengan gampang mendustakan Allah, Rasul, dan kitab-kitab-Nya.

Ringkasnp, dalam penciptaan tumbuh-tumbuhan terdapat tanda lang besar
dan pelajaran )ang tinggi, png menunjukkan kepada hal-hal png wajib kita
imani. Hanp salangnla, kebanpkan manusia tidak mau beriman, mereka terus-
menerus berada dalam kekafiran dan kesesatan.

Wa inru mbbalu la huwal 'aziizur mhiim : Dan sesungguhnya Tfuhanmu
benar-benar Tfuhanyang Maln lkms tuntutan-Nya lagi Maln Kel@l mhmat-
Nya.

Wahai Rasul, sesungguhnp Tbhanmu png mulia adalah Thhan yang berkuasa,
yang dapat menciptakan segala kehendak-Np. IGlak Allah akan memberikan
pembalasan kepada mereka png mendustakan kamu dan mempersekutukan Ttrhan
dengan menyembah berhala. Allah itu Tlrhan ]ang mempunpi rahmat png luas

untuk orang yang bertobat dari kekafiran dan kemaksiatan.

KESIMPULAN

T[rhan menjelaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan bagian dari al-Qur'an
dan melarang Nabi bersedih hati karena sikap kaumnla )ang rerap kufur. Ttrhan
menjelaskan bahwa Dia dapat menurunkan sesuatu peristiwa besar (bencana hebat)
yang bisa membuat orang-orang kafir tunduk dan beriman. Akan tetapi karena
iman itu harus tumbuh dari kemauan sendiri, bukan dengan paksaan, maka Dia
tidak melakukan yang demikian itu. Sesudah itu T\rhan menerangkan batrwa oraig-
orang kafir tidak saja membelakangi ayat-ayat al-Qur'an, mereka bahkan mengolok-
oloknp. Pada suatu ketika, mereka pasti akan melihat kenlataan tentang apa
yang diterangkan oleh al-Qur'an.

771

(10) Ketika T[hanmu menyeru Musa:
"Datahglah, wahai Musa, kepada
kaum png zalim."3

(U) Yaitu kaum Fir'aun. 'Mengapa
mereka tidak mau berlakwa? "

(12) Musa menjawab: 'Wahai Tbhanku,
aku takut mereka akan mendustakan
aku."

6g'tfsfiri,
ef$$;ftssr1L$J6

q'CPf$ed$Aj(*.ti'W

t Kaitl<an dengan S.20: Tbaahaa.
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(13) 'Dan sempitlah dadaku dan lisanku,
tidak dapat berbicara, maka utuslah
Jibril kepada Harun.

(14) 'Aku berdosa kepada mereka, aku
takut mereka akan membunuhku."

(15) Berfirman Allah:'Tidak, sekali-kali
tidak, pergilah kamu berdua mem-

bawa ayat-ayat Kami; sesungguhnYa

Kami mendengar apa png terjadi di
antara kamu dengan kaum itu."

(16) *Datanglah kamu berdua kepada
Fir'aun dan katakanlah kepadanya:

'Sesungguhnya kami pesuruh TUhan

yang memiliki alam ini.'

(17) "kpaskanlah Bani Israil mengikuti
kami."

(18) Fir'aun menjawab: 'Apakah kami
tidak mendidikmu di dalam istana

kami dan engkau berdiam beserta
kami beberapa tahun dari umurmu?"

(19) "Dan engkau telah mengerjakan
sesuatu perbuatan dan engkau adalah

orang-orang yang tidak bersyukur. "

(20) Musa menjawab: i{ku telah melaku-
kan apa yang telah aku perbuat,
padahal aku tidak sengaja melaku-
kannya."

(21) iAku telah lari darimu, karena takut
tertimpa bencana. Maka Tuhanku
tOlah memberikan ilmu yang benar
kepadaku, dan menjadikan aku
sebagai salah seorang rasul.

(22) "Nilmat yang kau ungkit-ungkit di
depanku ini tidak lain adalah dari
sikapmu memperbudak Bani Israil."

(23) Fir'aun bertanya: i{pakah itu Tirhan
pngmemiliki alam ini?"

(24) Musamenjawab: "Itulah Tirhan png
menjadikan langit dan bumi serta
sesuatu yang berada di antara
keduanya, jika kamu merupakan
orang-orang lang 1akin. "

et;,#,;e(hY;t#\,C*J6

dr6Atq,'Jrigfl#:i;tfry

bqIWwJ;l6
'!rbq$45r^$q-:+j{t36

@w.
/-.(12 z-. i - 7- :lt.rfd; {};.-!jr-t-r-r*']ff-;W;

a;,flri$6Wi16

KtA+*,e6:"9d;i
d{+Jtiil3;.3

6'$;W.a:ii:J'{"Wfr,a$

Wa(r;r;;i;,16'
';fifi$rrc:iv+Wt'"!6,

a9{F_.y
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(25) Fir'aun bertanya kepada orang-onmg
png bcrada di sckitarnp: 'Apakah
kamu tidak mendengar tentang apa
yang dia katakan?"

(26) Musa menjawab: *Itulah TUhanmu

dan TUhan orang-orang tuamu )ang
telah lalu. "

(27) Fir'aun berkata:'Sesungguhnya
pesuruhmu png diutus kepada kamu
adalah orang gila. "

(28) Musa berkata: 'Bahwa Tuhanmu
itulah T[han yang meqjadikan masyrik
(timur) dan maghrib (barat) serta
sesuatu yang ada di antara keduanla,
jika kamu mempunyai akal untuk
memahaminla."

(29) Fir'aun berkata: "Jika kamu menyem-

bah TUhan selain aku, tentulah kamu
akan aku penjarakan. "

(30) Musabertanya: i{pakahengkaujuga
.melakukan yang demikian itu,
walaupun aku mendatangkan sesuatu

hujjah yang nlata kepadamu?"

(31) Fir'aun menjawab:'Datangkanlah
jika engkau memang dari orangorang
yang benar. "

(32) Mal<a Musa melemparkan tongkanrya,
dan tiba-tiba tongkat itu berubah
menjadi ular yang nyata.

(33) Dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba
tangan itu putih berseri dilihat oleh
semu orang yang memandangnya.

(34) Fir'aun berkata kepada pan pembesar
(pejabatnya) di sekitarnp: "Sesung-
guhnya orang ini (Musa) adalah
seorang tukang sihir yang sangat
mahir."

(35) "Dia berkehendak mengusir kamu
dari ncgerimu dengan sihirrya. Maka
apa )ang kamu suruh aku melaku-
kannla?"

(36) Jawab para pejabat Fir'aun: 'Thng-
guhkanlah dahulu penyelesaian per-
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(37)

(38)

(3e)

(40)

(41)

(43)

(44)

(45)

(42)

(46) Ketika itu (setelah menyaksikan
kelalahannya) bersujudlah para tukang
sihir kepada Allah.

(47) Merekapunberkata: "Iqmi beriman
kepada TUhan png memiliki alam
ini."

(48) "Yaitu T\rhan Musa dan Harun."

karanla, demikian pula saudaranla,
kirimkanlah ke segcnap kota orang-
orang yang akan mengumpulkan
tukang-tukang sihir."

"Supaya mereka membawa ahli-ahli
sihir png mahir kepadamu."

Maka dikumpulkanlah tukang sihir
pada suatu hari yang sudah ditentukan.

Dan dikatakan (diumumkan) kepada
rakyat ramai: 'Apakah kamu mau
berkumpul?"

Mudah-mudahan kita mengikuti
tukang-tukang sihir itu, jika mereka

adalah orang-orang yang menang.

Ketika tukang-tukang sihir itu
berdatangan, mereka (ukang sihir)
pun bertanya kepada Fir'aun: 'Apakah
kami akan mempercleh upah jika kami
ini orang-orang lang menang? "

Fir'aun menjawab: 'Kamu mem-
peroleh upah dan akan aku jadikan
kamu sebagai orangorang png dekat
denganku."

Musa menantang para tukang sihir iru
dengan katanya: 'Lemparkan apa
yang kamu mau lemparkan. "

Maka mereka pun mencampakkan
tali-tali dan tongkat png dibawanya,
seraya berkata: 'Demi kebenaran
Fir'aun, kamilah orang-orang )ang
menang."

Kemudian Musa melemparkan tong-
katnya, tiba+iba tongkat itu menelan
semua apa yang telah dibalikkan
rupanya oleh mereka (para tukang
sihiriru).
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(49) Menlaksikanhal itu, Fir'aun (dengan

sikap marah) berkata: %'Pakah kamu

beriman kePada-NYa sebelum aku

memberi izin? SesungguhnYa dia

(Musa) adalah guru PemimPinmu
yang telah mengajarkan ilmu sihir

kePadamu. Maka kelak kamu akan

mengetahui bencana lang menim-

pamu. Sungguh aku akan memotong

Bngan-tanganmu dan kaki-kakimu

secara bersilang dan aku akan

menyalibmu semua."

(50) Tukang sihir itu menjawab: 
*Tidak

ada kemudaratan bagi kami; sesung-

guhnya kami kembali kePada T\rhan

kami."

(51)'sesungguhnya kami menginginkan

agr semua dosa kami diamPuni oleh

tirt un kami, karena kami menjadi

orang-orang Yang mula-mula ber-

iman."

(52) Dan Kami (Allah) mewahYukan

kePada Musa: 'Bawalah hamba-

hamba-Ku itu Pada malam hari,
sesungguhnYa kamu akan diSusul

(dikejar) oleh mereka (Fir'aun dan

tentaranYa)'"

(53) Maka Fir'aun pun mengutus apanorya

ke seluruh kota untuk mengumpulkan

tentaranya.

(54) (Ihta Fir'aun): "Sesungguhnya Musa

dan orang-orang yang menyertainya

adalah sekelomPok orang Png tidak

berjumlah besar."

(55) "Dan sesungguhnya mereka selalu

menimbulkan kekacauan bagi kita'"

(56) "Dan sesunggutrn)a kita merupakan

orang-orang Png benar-benar harus

berhati-hati."

(57) MakaKami (Allah) telahmengeluar-

kan mercka (Fir'aun dan kaumnP)

dari taman-tarnan (istana) png indah

dan mata air.
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(58)

(5e)

(60)

(61)

(a)

(63)

(64)

(65)

Dan dari harta-harta yang tclah
mereka kumpu[an dan dari mahligi-
matrligai yang tinggi.

Demikianlah Kami melakukan, dan

Kami mewariskan png demikian inr
kepada Bani Israil.

Maka mereka @r'arur dan tentaranp)
plm menyusul (mengejar) Bani Israil,
ketika matahari sedang terbit.

Sewaktu kedua rombongan itu telah
dapat saling melihat, maka berkatalah
para pengikut Musa: 'Kita benar-
benar akan dapat dikejar oleh
mereka."

Jawab Musa: *Tidak, sama sekali
tidak, karena bersamaku ada Tirhan
png kelak akan menuqiuki aku. "

Maka Kami (Allah) mewahyukan
kepada Musa: "Pukullah laut dertgan

tongkatmu." Lalu terbelahlah (air)
laut itu, dan menjadilah tiap bagianrya

bagaikan gunung yang besat.

Dan ketika itu Kami mendekatkan
Fir'aun dan laskarnya ke pantai
(mengejar Musa dan pengikuurp).

Kami menyelamatkan Musa dan
semua orang yang menyertainya.

(66) Kemudian Kami mengkaramkan
Fir' aun dan tentaranya.

(67) Sesungguhnla png demikian itu ter-
dapat tanda-tanda png menunjukhn
kekuasaan Allah; dan kebanyakan
mereka tidak mau beriman.

(68) Dan sesungguhnp Tbhanmu benar-
benar Ttrhan yang Maha Keras
tuntutan-Nla lagi Maha IGlcal ratmat-
Np.
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Jelaskan kepada kaummu, watrai Muhammad, ketika Allah menyeru Musa

dari samping kanan bukit Thur dan menyuruhnp pergi kepada kaum-kaum yang

zalim serta menzalimi Bani Israil, pitu kaum Fir'aun.

A taa yattaquun - 'Mengapa merela tidak mau bertalwa?'

Allah berfirman kepada Musa: *Mengapa manusia itu tidak mau bertakwa

kepada Ttrhan dan menjauhkan diri dari kekafiran?" Musa menpmbut perintah

T[hannya itu dengan jawabnya sebagai berikut:

Qaala mbbi innii a-khaafu ay yuludz4zibuun. wa ya4hiiqu shad-rii wa

laa yan-thaliqu lisaanii : Musa meniawab: "Wahai Tfuhanht, alat tahfi
merela alan mendustalan aht. Dan sempitlah dadafu dan lisanfu tidak
dopat berbicam."

Menurut kenyataan memang banpk orang yang dapat berbicara lancar dengan

bahasa yang baik, tetapi hilang kelancaran dan kehebatan susunan bahasanp

ketika mereka mengalami tekanan batin. Apalagi Musa png telah lama hidup di

luar Mesir, yang tidak lagi menguasai bahasa Mesir.

Fa anil ilaa haaruun : Mala utuslnh libfl kepada Harun.

Musa memohon seperti itu, karena Harun lebih fasih bicaranp dan lebih

kuat kemampuan bahasanP.

Wa lahum 'alayya dztmbun fa a-khaafu ay yaqtuluun : Aht berdosa

l<epadn merelra, aht tahtt merela alan membunuhht..

Selain itu, kata Musa, aku harus bertanggung jawab karena aku telah

membunuh seorang suku Qibti, seorang tukang roti Fir'aun sebelum aku keluar

dari Mesir dahulu. Aku takut mereka akan membalas membunuhku.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa rasa takut juga dapat

mempengaruhi para nabi. Musa memohon kepada Tirhan agar memberikan

perlindungan kepada dirirya dari kejahatan musuh dan menugaskan Harun turut
bersamanya melaksanakan tugas kenabian. Allah memperkenankan kedua

permohonan Musa itu.

Qaala lullaa fadz-habaa bi aayaatinaa inrua ma'akum mustami'uttn :
Berfirman Allah: 'ndak, selwli-lali tidak, peryil,ah lamu berdua membawa

ayat-ayat lfumi; sesungguhnya l{ami mendengar apa yang teriadi di antara

lamu dengan l<aum itu."

Allah berfirman menjawab permohonan Musa: 'Pergilah engkau dan

saudaramu kepada Fir'aun dan kaumqa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan

Kami dan mukjizat-mu(izat png Kami berikan kepadamu. Janganlah engkau
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Akut kepada sesuatu, karena IGmi selalu memperhatikan kamu dan melindungimu,

serta mengukuhkan kamu dengan alat-alat Kami png menunjukkan tentang

kebenaran kamu."

Fa'tiyaa fir'auru faquulaa ilua rusuulu mbbil 'aalamiin. An anil mfr'antaa

banii isrua-iil : "Datanglah lurnu berdua lcqada Fir'aun dan latalanlah
l<cpadanya: 'Sesungguhnya lwmi pesuruh Tfuhan yang memiliki alam ini.
Itpaslanlah (bebaslan) Bani Ismil (untuk) mengihtti lami."

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah kepadanya: "Kami
adalah pesuruh (utusan) Ttrhan seru sekalian alam. Kami diutus kepadamu supaya

kamu membebaskan Bani Israil dari cengkeramanmu dan membiarkan mereka
pergi ke mana saja yang mereka sukai, agar mereka kembali ke bumi png suci,

tempat orang-orang tua mereka yang dtjanjikan oleh Allah dengan perantaraan

nabi-nabi-Nya."

Menurut sejarah, Bani Israil telah diperbudak oleh bangsa Mesir selama

400 tahun. A1-Qurthubi berpendapat, setahun lamanya Musa dan Harun tidak
diperkenankan masuk Mesir menghadap raja Fir'aun. Dalam firman ini dikatakan
"seorang rasul", tidak dikatakan "duaorang rasul" karena kalimat'rasul" dipakai

untuk orang seorang (tunggal) dan jamak.

Qaala alam numbbilw fiirua waliidaw wa labits+a fiinaa min 'umuilca
siniin : Fir'antn menjawab: 'Apalah lami tidak mendidilonu di dalnm istana

lami dan englau berdiam besena lami bebempa tahun dari umurmu?"

Mendengar pernyataan Musa dan Harun yang demikian itu, Fir'aun
menjawab: 'Wahai Musa, bagaimana kamu berani membawa suatu agama yang

menyalahi agama kami. IGmu membawa perbuatan yang tidak sesuai dengan

kehendak kami. Bukankah kami telah mendidikmu beberapa lama sejak kamu

masih bayi sampai menjadi dewasa? Kamu lama bertempat tinggal di istana,

kami memeliharamu, dan mengasuhmu. Karena itu, kami heran dengan sikap
yang demikian itu muncul dari kamu."

Malaud Fir'aun, tentu saja agar Musa mengakui bahwa Fir'auntelah mendidik
dia dan memeliharanya selama beberapa tahun. Ada yang meriwaptkan bahwa

Musa berdiam di istana dan dipelihara oleh keluarga Fir'aun selama 18 tahun,
atau 30 tahun menurut suatu pendapat png lain.

Wa fa'aha fa'lotal@l latii fa'aha wa anta mirul kaafiriin : Dan englwu

telah mengerjalan sesuaru perbuatan dan englau adalah omng-omng yang

tidak bercyufur.

Kamu (Musa) telah membunuh seorang suku Qibti, salah seorang abdiku,
kata Fir'aun. Memang kamu adalah orang )ang tidak mengertibersyukur, padahal

aku telah mendidikmu dan telah berbuat baik kepadamu.
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Musa tidak membantah pendidikan )ang telah diberikan oleh Fir'aun terhadap

dirinp. Tbtapi dia menjawab tuduhan membunuh orang Qibti png ditujukan

kepadanp.

Qaala fa'ahuhaa i4ztw wa arua mirudh dhaalliin : Musa meniawab:
;Ah,t tehh metahttan apa Wg telah aht perbrnt , padalnl afu tidak smgai a

melahtl<annya."

Mendengar pernyataan Fir'aun itu, Musa pun menjawab: 'Aku memang

telah membunuh seorang Qibti. Tetapi, ketika itu aku tidak menpdari (sengaja)

bahwa tonjokanku akan membinasakan dia. Aku bermaksud dengan tonjokan itu

sekadar memberi pelajaran, tetapi hal itu ternyata telatr membawa kematiannp."

Fa farafiu minkum lammaa khifiukum fu wahaba lii rtbbii hukmaw wa

ja'alanii mirul munaliin : Ah,t telah lari darimu, lureru tahtt rcnimpa

bencana. Mala Tuhanfu telah memberilan ilmu yang berur kqadaht, dan

menjadilan aht sebagai salah seorang msul.

Aku pergi melarikan diri ketika seseorang berkata kepadaku: 
*Sesungguhnya

para pejabat negara Mesir telah mengadakan pertemuan rahasia untuk

membunuhku." Setelah aku pergi dari Mesir, T\rhan memberikan kepadaku ilmu

dan kepatraman, serta menjadikan aku sebagai seorang rasul, lang bertugas

memberi petunjuk kepada hamba-hamba Altah dan menunjuki mereka kepada

amalan-amalan yang akan membebaskan dirinya dari azab (siksa).

Wa tillw ni'matun tamunnuhan 'ahyya an 'ahbatta banii isruniil : Nilonat

yang tau ungkit-ungkit di depanfu ini tidak lain adalah dari silapmu
memp erbudnk Bani Is mil.

Engkau, kata Musa kepada Fir'aun, telah berbuat baik kepadaku dan kau

telah mendidikku. Tetapi yang demikian itu kau lakukan sebagai imbangan dari

perbuatan burukmu menindas Bani Israil. Kau telah menjadikan mereka sebagai

budak belian yang kamu pergunakan untuk mengerjakan semua pekerjaan, bahkan

semua pekerjaan rakyat yang sulit-sulit, kau bebankan kepada Bani Israil.

Walhasil, keihsananmu (kebaikanmu) kepada pribadi Musa (warga Bani Israil)

tidaklatl menutupi keburukanmu kepada seluruh Bani Israil.

Qaala fir'aunu wa mat rubbul 'aalamiin : Fir'antn benanya: %palah
Tfuhanymg metniliki alam ini?"

Setelah Musa mendesak supap Fir'aun membiarkan Bani Israil pergi dari

Mesir ke Palestina dan meminta agar Fir'aun menpmbah Allah png menjadikan

(menciptakan) mereka dan alam ini, maka bertanplah Fir'aun: 'Apakah png
kamu sebut T\rhan adalatr )ang menguasai alam ini?" Fir'aun telah berkata kepada
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kaumnp bahwa dia tidak mengetatlui ada Ttrhan selain dirirya sendiri. Maka

Musa menjawab:

Qaala rubbw samaawaati wal ar4hi wa maa baitwhumaa in kuntum

muuqiniin : Musa meniawab: *Itulah Tfuhan yang meniadilun langit dan

bumi sena seswttu yang ada di antam l<eduanya, jila lamu orang-orang
yang yakin."

Rabbul 'aalamiin: T[han yang menjadi alam semesta, yaitu T[han yang

menjadikan alam atas yang meliputi semua bintang dan alam bawah yang

melengkapi laut dan darat serta semua tumbuhan yang ada di atasnya dan yang

terletak di antaranya. Itulah T\rhan seru sekalian alam, sekiranp kamu mempunyai

jiwa yang mendapatkan taufik (petunjuk) dan pandangan mata yang terang.

Qaala liman haulahw aloa tastomi'uttn : Fir'aun bertanya lcepada orcmS-

orang yang bemda di sekitarnya: "Apalah lamu tidak mendengar tentang

apayang dia lutalan?"

Ketika itu Fir'aun berpaling kepada para pejabat png berada di sekelilingnya

serta berkata untuk mengolok-olok Musa: 'Apakah kamu tidak merasa heran

mendengar pernyataan dan pengakuannya bahwa ada tuhan yang selain aku?"

Sgak mbbukum wa mbbu aabaa-ikumul awwaliin : Musa meniawab:
'Itulnh Tfuhanmu dan Tfuhan omng-orang tuamu yang telah lalu.'

Untuk memperjelas keterangannya, Musa berkata pula: "Rabbul 'aalnmiin

adalah T[hanmu dan Tl.rhan orang tuamu yang telah lalu. Dialah png telah

menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang tuamu. I(amu semua adalah

makhluk png diciptakan oleh Allah. Dahulu kamu tidak ada. Orang-orang tuamu

pun telah meninggal, dan tidak berwujud lagi. Engkau, Fir'aun, juga demikian,

sekarang ada dan nanti akan lenyap atau sekarang hidup dan nantinya akan

meninggal. Hanya Tl.rhanlah yang tetap (baqa' : langgeng)."

@ala inrw msuulakumul la4zii unih ilaikum la mainuun : Fir'aun
berluta: "sesungguhnya pesuruhmu yang diurus l<epada lamu adalah orang
gib."
Fir'aun berkata kepada kaumnla: 'Rasulmu tidak mempunpi akal. Dia

mendatangkan kepada kita sesuatu png tidak kita ketahui dan tidak dapat kita
pahami."

@ah rubbul masy-riqi wal magh-ribi wa maa bairuhumaa in kuntum
ta'qihan : Musa berlata: "fuhwa Tfuhanmu itulnh Tfuhan yang menj adilan
masyrik (timur) dan maghrib (bamt) serta sesuatu yang ada di antara
kcdtanya, jika lamu mempurryai alal unruk memahaminya."
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Musa menguatkan penjelasannla dengan mengatakan: 'T\rhanmu adalah
TUhan )ang telah menjadikan tempat terbit segala binang dan tempat terbenamnya,
sekiranya kamu mempunpi akal untuk memahami apa yang telah dikatakan
kepadamu. Aku tidak dapat menerangkan kepadamu tenrang hakikat Tl.rhan. Aku
hanya dapat menerangkan kepadamu mengenai tanda-tanda hakikat-Np. Dialah
yang telah menjadikan kamu dan orang-orang tuamu, menjadikan timur dan barat
serta segala yang berada di antara keduanya."

@ala lainit ta-klwdz4a ilaalun ghairii h aj'alanrula mirul masjuuniin:
Fir'aun berlata: "Jila lamu menyembah tuhan selain aht, tentulah lamu
alan aht penjaralan."

Mendengar pernlataan Musa png semakin keras itu, Fir'aun pun ingin
memperlihatkan kekuasaannya. Dia berkata: "Aku akan penjarakan kamu supaya
kamu merasakan segala penderitaan penjara seumur hidup."

Menurut sejarah, apabila Fir'aun memenjarakan seseorang akan dibiarkannya
sampai meninggal di dalam penjara. Mendengar pernyataan Fir'aun itu, Musa
pun ingin memperlihatkan mukjizatnp.

Qaah a walau ji'tulw bi syaiim mubiin : Musa bertanya: "Apatah englau
melaktlwnyang demikian iru, walaupun aht mendatanglan sesuatu hujjah
yang nyata l<epadamu?"

Apakah kamu juga akan melakukan apa yang kau katakan itu, tanya Musa,
walaupun aku mendatangkan mukjizat yang menunjukkan tentang wujud Allah
dan kebenaran seruanku?

Qaala fa'ti bihii in kunta minash shaadiqiin : Fir'aun menjawab:
"Datanglankh jila englau metnang dari omng-omng yang benar.,'

Ketika mendengar pertanyaan Musa, Fir'aun pun mengatakan: "Buktikanlah
jika kamu benar dengan dakwaan (pengakuanmu) itu." Seseorang yang mengaku
dirinya seorang nabi tentulah perlu membawa keterangan. Fir'aun menlangka
Musa tidak akan sanggup memenuhi tantangannya itu.

Fa alqaa 'a-shaahu fa i4zna hiya tsu,baanum mubiin : Mala Musa
melemparlan tonglutnya, dan tiba-tiba tongl@t itu berubah menjadi ular
yang nyata.

Sesudah mendengar tantangan Fir'aun itu, maka Musa segera melemparkan
tongkatnya. Tongkat itu menjadi seekor ular yang besar, png benar-benar ular.
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa setelah tongkat itu menjadi ular, terbanglah
ular itu ke angkasa setinggi satu mil, kemudian turun kembali menuju Fir,aun.
Maka waktu itu Fir'aun berkata kepada Musa: 'Demi Ttrhan yang telah
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mengptusmu, ambillah ular ini. " Musa pun segera mengambil ulal inr, dan setelah

berada di tangannya, ular iru kembali berubatr menjadi tongkat.

wa naza,a yadahuu fa iazta hiya bai4haa-u lin tua-zhiriin : Dia

mengehnrlant tangarutya, tiba+iba tangan iru putih bersei dililat oleh semru

omng yang memandangnYa.

Musa memasukkan tangannya ke dalam leher bajunya, kemudian

mengeluarkannya, dan tangan itu bersinar menerangi lembah seakan-akan bulan

png:erang-benderang. Ictika Fir'aun melihat mukjizat-mukjizat yang didatangkan

ot.t Vtusi, dia pun menantangnla dan mengemukakan kepada para pejabatnp

tentang hal-hal berikut:

Qaata lil mata-i haulahuu inrw haa4zna la saahiran 'aliim : Fir'au.n

bertata t<epada para pembesar (pejabatruya) di sekitarutya: Sesungguhnya

orang ini (Musa) adalah seomng tulung sihir yang sangat mahir."

Apa yang dikatakan Musa itu adalah hasil penyihirannla, bukan mukjizat.

Tentu iaja, anggapan Fir'aun ini dibantah oleh Allah, karena Musa bukanlah

tukang sihir.

Yurii.du ay yukh-riiakum min ar4hikum bi sihrihii : Dia berl<ehendak

untuk mengusir lamu dnri negerimu dengan sihintya.

Fir,aun juga menuduh Musa bahwa dengan kekuatan sihirnya (yang

sesungguhnya adalah mukjizat) itu akan mempengaruhi manusia dan ingin merebut

kekuasaan serta memeringh negeri ini (Mesir) dan mengusir rakyatnya. 
-

Fa maa dzga ta'muruun : "Mal(a apa Wng lamu suruh alw melafulantnya? "

Igrena itu, ujar Fir'aun kepada para pejabatnya, usulkanlah apa )ang harus

aku perbuat dan bagaimana aku mencegah maksud dari perbuatan Musa itu.

Pada masa itu sebenarnya Fir'aun telah dipengaruhi oleh mukjizat Musa

yang membingungkannya, sehingga dengan tidak terasa dia telah melepaskan

pengakuannya sebagai tuhan, lalu menyerahkan diri kepada kemauan para

pejabatnya.

Qaaluu arjih wa a-khaahuwab'ats fil madaa-ini haa-syiriin. Ya'tuttlu bi

kulli sahhaa-rin 'aliim : Jawab para pejabat Fir'aun: "Tangguhlunlah

dahulu penyelesaian perlamnya, demikian pula saudamnya, kirimlunlah

l<e segenap l<ota orang-omng yang atan mengumpullan tulang-tulung sihir.

Supaya merela membawa ahli-ahli sihiryang mahir kqadnmu."

Para pejabat di sekiling Fir'aun berkata: 'Thngguhkan datrulu perkara kedua

orang itu (Musa dan Harun) sehingga dapat mengumpulkan seluruh tukang sihir
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untuk menantangnla. Kirimkanlah orang ke kota-kota untuk mengumpulkan
seluruh ahli sihir png pandai-pandai."

Ada png meriwalatkan bahwa Fir'aun bermaksud membunuh Musa ketika
itu juga. Namun para pembesar Fir'aun mencegahnp dan menganjurkan agar
dicarikan tukang-tukang sihir.

Fa jwni'as salumtu li miiqaui yaumim ma'luurn : Iulalu ditompuilanlah
tulang sihir padn suatu hari yang sudnh ditentulan.

Sesudah para pembesar Fir'aun mengajukan usulan-usulannla, Fir,aun pun
menyuruh supaya para ahli sihir dikumpulkan untuk melawan mukjizat Musa.
Dia juga menentukan hari pertarungan antara Musa dan ahri-ahli sihir, yaitu
pada suanr hari besar, supap banpk orang png dapat berkumpul meryaksikannya.

wa qiila lin ruasi hal antam mujtami'uun : Dan dilatatan (diumumkan)
l<cpada ralqat ramai: "Apalah lamu mau berhtmpul?"

Fir'aun sangat perca)a bahwa ahli-ahli sihirqa akan dapat mengalahkan
Musa, sehingga nantinla tidak akan ada seorang pun yang perca)a kepada Musa
setelah dikalahkan oleh para tukang sihir.

Sebaliknp, Musa berkepkinan bahwa hujjah Allahlah png akan menang
dan dia akan dapat memenangkan pertarungan pada hari itrn, sehingga akan nyatalah
kebenaran di depan umum.

La'allatua twttabi'tts sahanuta in kaanuu humul ghaaribiin : Mudah-
mudahan kin mengihtti rulang-tulang sihir itu, jikn merela adalah orang-
omng yang menang.

Kita sungguh mengharapkan kemenangan bagi tukang+ukang sihir agar kita
dapat tetap dalam agama kita, png telah kita anut, demikian kata para pengikut
Fir'aun.

Fa lammaa jaa<s salumtu qaaluu li fir'autw a-intu larua la ajmn in
kunrwa ruhnul glwalibiin. Qaala ,ta'am wa inrukum i4ztl la mirul
muqarmbiin : I{etilu rulang-tulung sihir itu berdatangan, merela pun
benanya lcepada Fir'aun: "Apalah lwmi alan mempemleh npah jita lami
ini omng-omng yang menang?' Fir'aun menjawab: ,I{amu 

memperoleh
upah dan aht alun menjadilan lamu sebagai omng-omng yang delwt
denganht."

Setelah para tukang sihir tiba di majelis Fir'aun, mereka pun meminta supala
Fir'aun memberikan harta atau upah serta menempatkan mereka sebagai oiang
dekatnla, jika mereka dapat mengalahkan Musa. Permintaan itu Oikabulkan oleh
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Fir'aun, bahkan ditambah dengan suatu perjanjian bahwa tukang-tukang sihir itu

akan dijadikan sebagai sahabatnya yang terdekat.

Qaala lahum muusaa alquu maa antum mulquun. Fa alqau hibaalahum

ia ,i-shiyyahum wa qaaluu bi 'izzttifir'autu inrua la ruhnul ghaalibwn:
Musa menantang pam tulung sihir itu dengan lutanya: "Izmparlun apa

yang ingin lamu lemparl(an." Mala merelu pun mencampalcl<an tali-tali
dan tonglat yang dibawanya, semya berlata: "Demi lcebenaran Fir'aun,

lumilah orang-omng Yang menang."

Sesudah tukang-tukang sihir itu menghadap Fir'aun, mereka pun menuju

tempat pertarungan, Serala berkata: "Apakah kamu yang memulai atau kami

yang memulai?" Jawab Musa: "Lemparkan apa yang ingin kau lemparkan, yang

bisa menjadi bukti untuk membatalkan mukjizat yang diberikan oleh Allah

kepadaku.' Seketika itu para tukang sihir melempar tali-tali dan tongkat, sera)a

bertata: 'Demi kebesaran Fir'aun dan keperkasaann)a, kami pasti akan menang. "

Tali-tali dan tongkat yang telah dicelup dengan air raksa itu kelihatan seolah-olah

bergerak menyerupai ular png sedang berjalan.

Fa alqaa muusaa 'a-shaahu fa i4zna hiya talqafu maa ya'fikuun :
Ikmudian Musa melemparlan tongl<ntnya, tiba-tiba tonglat iru menelan

semua apa yang tetah dibalik;lan rupanya oleh merela @am tulang sihir
itu).

Setelah para tukang sihir melemparkan tongkat dan tali-talinya, lang
dipandang oleh masyarakat ramai seperti utar png sedang berjalan karena tekanan

terik maAhari, maka Musa pun melemparkan tongkatrya dan Ongkat itu kemudian

benar-benar berubatr menjadi ular png menelan semua tali dan tongkat milik
para tukang sihir yang dikhaplkan telah berubah menjadi ular.

Fa ulqiyas saharatu saaiidiin : Ketika itu (setelah menyaksilan
tcelalalmrurya) bersuiudlah pam tukailg sihir itu kqada Allah-

Menyaksikan ketrebatan mukjizat Musa, semua tukang sihir langSung bersujud

kepada Allah, T\rhan Musa dan Thhan Harun. Mereka mepkini bahwa apa )ang
mereka lakukan tidak lain hanplah khalalan sihir. Setelah ular jelmaan dari

tongkat Musa menelan habis semua tongkat mereka, para tukang sihir mepkini
apa )ang dipertunjukkan oleh Musa adalah kodrat Allah semata, )ang tidak

sanggup mereka lakukan. IGtika itu mereka terus bersujud tunduk kepada Allah,
Ttrhan png Maha Ifuasa.

@hu otman u bi mbbil 'oalaniin- Rfrbi mwsaa wa haoa un : Mercla
pw berkata: 'Kani berbnan kqadannunyang memiliki alam ini.' Yaitu

TUhan Musa dan Harun.
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Semua tukang sihir itu serentak mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah,
Tirhan semesta alam png seharusnp kami sembah sebagaimana diseru oleh

Musa." Mereka mengatakan T\.rhan Musa dan Tirhan Harun karena Fir'aun juga

mengaku dirinya sebagai tuhan. Dengan sebutan itu, mereka bermaksud

membantah pengakuan Fir'aun yang mengaku dirinp sebagai T[han.

Qaala aamantum lahuu qabla an aa4znna lakum : Menyalcsilan hal itu,

Fir'aun (dengan silap mamh) bertatrya: "Apalah lumu beriman l<epada'

Nya sebelum aht memberi izin?"

Ketika mendengar pernyataan para tukang sihir dan menyaksikan mereka

tunduk bersujud, Fir'aun pun bertanla dengan nada marah: 'Apakah kamu beriman

kepada Tirhannya Musa, sebelum aku memberiizin? Tidak layak kamu melakukan

sesuatu sebelum aku mengizinkan, karena akulah yang harus ditaati."

Inruhuu la lubiirukumul la4zii 'allamakumus sihru : "Sesungguhrrya

dia (Musa) adalah guru pemimpinmu yang telah mengaiarlan ilmu sihir
lcepadamu."

I(amu melakukan yang demikian, kata Fir'aun menuduh para tukang sihir,

karena kamu telah bersepakat @ersekongkol) untuk berbuat seperti ini. Musa

sebenarnya tidak lain adalah seorang pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu.

Kemudian Fir'aun mengancam mereka, dengan katanya:

Fa la saufa ta'lamuuna : Mala kelak lumu alan mengetahui bencana

yang menimpamu.

Kamu, kelak akan mengetahui hukuman apa yang akan kau derita akibat
perbuatanmu itu.

. La uqathlhi'anna aidiyakum wa ariulakum min khilaafiw wa la u-
slullibanrukum ajma'iin : Sungguh aht alan metnotong tongan-tangawnu
dan laki-lakimu secam benilang dan aht alan menyalibmu semua."

Aku akan memotong tangan kananmu dan kaki kirimu, kemudian kamu

akan disalib. I(amu semua akan memperoleh hukuman, tidak ada kecuali, semua

akan bernasib demikian.

@tluu lat dluim innoa ilaa rubbirua ,nunqalibuun : Tblantg sihir itu
menjawab: "Ttdakada lemudamtan bagi lanni; sesungguhnya larni lcembali

lcqada Ttulwn l@mL'

Kami, jamb para tukang slhir, tidak takut ancamanmu, karena semua makhluk
png hidup- ini akan mati. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang )ang
6.rburt Ualt Oan bagi-Np lidak ada )ang tersembunyi dari apa )ang kamu lakukan

terhadap kami. Allah akan memberi pembalasan )ang sempurna kepada kami.
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Innna nath-ma'u ay yagh-fim hrua rubburua kha'thaayaanoa an kunnaa

awwalal mu'miniin : SesunggUhnya lami menginginlan agar semua dosa

lumi diampuni oleh Tfuhan lami, lurena lami meniadi omng-orang yang

mula-mula beriman."

Kami juga tidak takut kepada perbuatanmu karena kami mengharap agar

Allah ,.ngirprni dosa-dosa yang kami perbuat disebabkan kamu telah

mendahului kaum kami yang lain untuk beriman' Karena sikapnp itu, seluruh

tukang sihir akhirnya dibunuh oleh Fir'aun.

Wa auhaina ilaa muusaa an asri bi 'ibaadii innakum mtrttaba'uun : Dan

Knmi (Attah) mewattyutan l<epada Musa: "Bawalah hamba-hamba-Ku itu

pada malam hari, sesungguhnya lamu alun disusul oleh merela."

Sesudah beberapa lama berselang, di mana Musa terus-menerus

mengemukakan berbagai huijah dan keterangan kepada Fir'aun dan para pejabatnp

pnghasih saja menolak dan membantah kebenaran Musa, maka pantaslatr mereka

aianA atau ditimpa bencana. Untuk itu, Allah menyuruh Musa membawa Bani

Israil, bangsa yang OiperUudak dan ditindas oleh pemerintahan Fir'aun, menuju

ke suatu tempat yung Oitetrendaki oleh Allah. Allah menyuruh Musa berjalan

pada malam hari, maksudnya apabila pagi' harinya Fir'aun dan tentaranya

mengetahui kepergian mereka, maka mereka telah berada di pantai, png jauh

dari tempat tinggalnYa.

Musa melaksanakan perintah Thhannp itu. Bani Israil keluar dari Mesir

setelah meminjam banyak pakaian emas dari kaum Fir'aun.

Fa analafir'aunufil madaa-ini haa-syiriin : Malu Fir'aunpun mengutus

aparatnya l<e seluruh l<ota untuk mengumpull<an tentararrya'

Setelah Fir'aun mengetahui bahwa Musa sudah keluar dari Mesir beserta

para pengikutnya, maka dia menugasi aparatnya dari seluruh kota agar

mengumpulkan tentaranla untuk mengejar Bani Israil dan mengembalikannya ke

Mesir.

Untuk mendorong tentaranya agar berani mengejar Musa, Fir'aun berkata:

Inru lwa-ulaa-i la syir4zimatun qaliiluun : (I{ata Fir'aun): "sesunggufutya

. Musa dnn omng-omng yang menyertahtya adnlah sel<elompok omnS yang

tidnk beriumlah besar.

Mereka png akan kita kejar hanla berjumlah kecil, sehingga tidak usah

ditakuti. Mereka akan dapat kita giring lagi kembali ke Mesir dalam waktu cepdt.

wa intuhum hrua la ghaa-i-zhuu.n : "Dan sesungguhnya merela selnlu

menimbullan l<elacawn-kelacauan bagi. kita, "
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Mereka @ara tukang sihir) harus kita kejar dan kita musnahkan, sebab mereka
senantiasa menimbulkan hura-hara di dalam negeri. Bahkan, sekarang mereka
membawa lari harta-harra yang mereka pinjam dari rakpt kita.

Wa innaa la jamii'un haa4ziruun : " Dan sesungguhrrya kita merupalun
o rang - o rang yang benar-benar hants berhat i-hat i. "

Kita harus segera bertindak, tandas Fir'aun lagi, sebelum mereka berkembang
menjadi umat yang besar dan sebelum pengaruh mereka meluas. Adapun kita
merupakan golongan yang senantiasa berhati-hati dan mempunyai pikiran yang
kukuh.

Tetapi Allah juga bertindak terhadap Fir'aun dan tentaranya, yakni
membinasakan mereka. Tindakan serupa sebenarnla juga akan dilakukan oleh
Fir'aun kepada Musa dan kaumnla, Bani Israil.

Fa akh'mjnaahum min jannaatiw wa 'uyuun. wa kunuuziw wa maqaamin
luriim, lu dznalilu : Mala l<ami (Allah) telah mengeluarlan merera
(Fir'aun dan laumnya) dari taman-tamnn (istana) yang indah dan mata air.
Dan dari harta-hana yang telah merela fumpullan dan dari mahligai-
mahligai (istana) yang tinggi. Demikianlah Kami melnhttannya.

IGmi (Allah) mengeluarkan Fir'aun dan laskarnya dari taman-taman mereka
yang indah, dengan mata air nan permai, dari harta mereka yang banpk dan dari
istana-istana png megah dan cantik. Demikianlah jalan png Kami tempuh untuk
mengeluarkan mereka dari negerinla.

wa aumts-ruahaa banii isrun-iil : Dan Kami mavaristwnyang demikian
itu kepada Bani Israil,

Kami memberikan kepada Bani Israil taman-taman )ang indah, mata air
yang sejuk di bumi png telah Kami janjikan, )ang menjadi tujuan mereka dalam
pengungsian. Hal ini memberi pengertian bahwa keadaan Bani Israil akan berubah
total, mengalami zaman kejayaan, sesudah beberapa lama diperbudak oleh Fir'aun
dan raklatnla.a

Fa atba'uuhum mwy-riqiin : Malu merelu (Fir'aun dan tentamnya) pun
menyusul (mengejar) Bani Ismil, lcetila matahari sedang terbit.

Fir'aun dan tentaranla keluar dari Mesir disertai oreh segolongan pembesar
kerajaan dan pemimpin masprakatnp. Mereka bisa mendekati rombongan Musa
ketika matahari sedang terbit.

' Alrat ini semal<na dengan S.7: al-A raaf, 136.
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Fa hmnoa tarua<l j am' aod qaala ashhaabu muusaL innaa la mudmkw.m :
SwalOu t<edta rombongan itu telah dapat saling melihat, malu berlutalah

pam pengihtt Musa: "Kita benar-bennr alan dapat dikejar oleh merela."

Setelah Fir'aun dan pasukannp dapat melihat rombongan Musa, demikian

pula sebaliknya, maka berkatalah Bani Israil: 'Fir'aun dan tentaranla pasti akan

dupat ,"nangkap kita dan mereka pasti akan membunuh kita. Pastilah kita akan

binasa dan kita sekarang telah sampai tepi laut."

Dari dahulu Bani Israil telah berkata kepada Musa: "Kami ini terus-menerus

mendapatkan gangguan dari Fir'aun, baik sebelum datang ataupun sesudahnya.

Dahulu mereka hanp membunuh anak-anak kami, dan sekarang mereka ingin

membinasakan kami semua. "

Qaala lullaa inna ma'iya mbbii sa yahdiin : Jawab Musa: "Tidak, sama

selali tidak, larena bercamaht ada Tfuhan yang alan menuniuki aht."

Musa mengatakan kepada kaumnya untuk menenangkan hati mereka. "Tidak

akan sampai kepada kita sesuatu yang kau khawatirkan. Allah menyuruh aku

membawamu kemari, dan Allah sama sekali tidak akan menyalahi janji-Nya.

Allah akan menunjuki kita kepada jalan yang melepaskan kita dari musuh dan

akan menolong kita dalam menghadapi musuh."

Kemudian Allah menjelaskan, bagaimana Dia melepaskan Musa dan

bagaimana pula Dia melepaskan musuh-musuh-Nya.

Fa auhainaa ilaa muusaa anidh rib bi 'a-shaalul bahm fan falaqa fa
kaana kultu firqin lwth thaudil' a*hiim : Mala lfumi mew alty ulun leep ada

Musa: 'Puhtllah laut dengan tonglutmu.' Lalu terbelah (air) laut itu, dan

menjadilah tiap bagiannya bagai,lan gunung yang besar.

Kami (Allah) wahyukan kepada Musa supaya memukul laut dengan

tongkatnya, ketika rombongan Musa sampai di pantai dalam pengejaran Fir'aun.

Sesudah tongkat dipukulkan, maka air laut menyibak dalam bagian-bagian, hingga

tepiannya bagaikan gunung yang tinggi dan terdaparlah 12 jalan di sela-sela air

tersebut yang bisa dilewati rombongan Musa dengan jalan kaki. Allah pun

melepaskan angin ke dalam dasar laut, sehingga dasar laut yang berubah menjadi
jalan itu tampak kering seperti jalan darat, sehingga rombongan Musa bisa berjalan

lancar menghindari kejaran Fir'aun.

Wa azlafnaa tsamnul ui-lduriin : Don l<etila itu Kami mmdelatlan Fir'aun

dan laslantya l<e pantai.

Kami pun mendekatkan Fir'aun dan tentaranla ke tepi laut.
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Wa anjairwa muusaa wa mam ma'ahuu ajma'iin. Tbumma agh-raqnal
aa-khariin : I{ami menyelnmatlan Musa dan semua omng yang baertarrya.
IQmudian l{nmi laramlan Fir'aun dan tentamrrya.

Setelah Kami menyelamatkan Musa dan Bani Israil ke seberang laut dengan

selamat, Kami pun mengkaramkan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Seorang pun
tak ada png tersisa, dengan cara setelah mereka sampai di tengah laut mengikuti
jalan rombongan Musa, air laut pun kembali seperti semula, sehingga tergulunglah
Fir'aun dan tentaranya.

Inna fii dznalila la aayatan : Sesungguhnya yang demikian itu terdnpat
tanda yang menunjul<lan l<ehtasaan Allah.

Dalam peristiwa yang terjadi dalam laut itu terdapat pelajaran yang mendalam
yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah dan kebenaran Musa. Peristiwa itu
juga sekaligus sebagai mukjizat bagi Musa dan sebagai suatu ancaman bagi orang
yang menplahi perintah Allah dan perintah Rasul-Nya.

Wa maa luana ak-tsaruhum mu'miniin : I{ebarryalan merelu tidak mau
beriman.

Tetapi kebanyakan manusia, walaupun telah melihat mukjizat yang besar
png menakjubkan dan dahsyat, tetap tidak mau beriman. Bangsa Qibti yang

mau beriman hanyalah tukang-tukang sihir. Bani Israil, kebanyakan tidak
mempunyai pendirian yang tetap. Sebentar beriman, sebentar tidak.

Wa inna mbbalw la huwal 'aziizur mhiim : Sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar Tfuhanyang Maha l{ems runtutan-Nya lagi Maha Kel<al rahmat-Nya.

Ttrhanmu akan menuntut balas kepada musuh-musuhmu dan menumpahkan
rahmat-Np kepada semua wali-Nya. Ayat ini memberi suatu pengertian bahwa
kemenangan pada akhirnya akan diperoleh Nabi, dan kaum musyrik akan
menghadapi kehancuran.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa perilaku kaum musyrik
bukanlah suatu perbuatan )ang baru. Musa datrulu telah diberi berbagai macam
mukjizat, tetapi kaumnla tetap saja mendustakan dia hingga Allah menerangkan
bahwa Fir'aun dan kaumnya tidak dapat memadamkan cahap Allah dan memang
cahaya Allah tidak akan pernah padam. Pertarungan png terjadi antara para
tukang sihir dan Musa akhirnp dimenangkan oleh Musa, sehingga tunduklah
para tukang sihir tersebut dan kemudian beriman kepada Musa. Keteguhan iman
mereka tidak tergophkan lagi setelah itu, walaupun mereka menghadang maut.
Setelah beberapa lama Musa tinggal di Mesir, Allah menyuruhnla membawa
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keluar Bani Israil pada suatu malam ke suatu tempat yang ditentukan oleh Allah'

Sesudah Bani Isriil meminjam perhiasan-perhiasan emas dari kaum Fir'aun'

mereka pun pergi. Ternyata, kepergiannya tetap diketahui oleh Fir'aun, yang

kemudian *.ngiiurnyr. Maka, Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya,

sekaligus membinisatan Fir'aun dan kaumnp di l-aut Meratr. Meskipun demikian,

orang-orang Mesir tidak juga mau beriman'

Kisah Musa beserta Fir'aun dan kaumnya telah diterangkan oleh Allah dalam

beberapa surat: al-Baqarah, al-Araaf, Yunus, Huud, Thaahaa, asy-Syu',araa"

al-Qasirash, Ghaafir, ti-Suidun, an-Naazi'aat dengan berbagai susunan kalimat

yang berbeda-beda. Berikut ini perinciannya:

1. Masalah kelahiran dan penyusuan Musa diterangkan dalam al-Qashash dari

ayatl sampai ayat 13, dun ,utut Thaahaa ayat37 sampai dengan ayat 40.

2. Pendidikan Musa di istana Fir'aun diterangkan dalam surat asy-Syu'araa'

alxat 18.

3. Kepergiannya ke Madyan dan tinggal menetap di sana diterangkan dalam

surat Thaahaaawt40 dan surat al-Qashash ayat 15 sampai aYat2l.

4. Musa tinggal bertempat di Madyan diterangkan dalam surat al-Qashash ayat

22 sampai dengan ayat 35.

5. Musa dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang sudah ditetapkan

sebagai ieorang buruh diteiangkan dalam surat al-Qashash ayat 26 sampai

ayat28.

6. Musa berada di alur (embah) diterangkan dalam suratThaahaailIat9 sampai

dengan ayatz3, surat al-Qashash apt 29 sampai ayat32, dan ayat 44 sampai

ayat 46, dalam surat an-Naml ayat 7 sampai ayat 12'

7 . Kemungkinannya menjadi Rasul diterangkan dalam surat Thaahaa ayat 24

sampai-ayat 36 dan ayat42 sampai dengan ayat47, dalam surat asy-Syu'araa'

ayat 10 sampai ayat 16, dan surat an-Naazi'aat ayat 15 sampai zyat 19.

8. Musa kembali ke Mesir dan menyeru Fir'aun untuk menyembah Allah

diterangkan dalam surat al-Araaf ayat 104 sampai alat 105, surat asy-Syu'araa'

ayat 17 samPai dengan aYat 22.

g. Musa mendebat Fir'aun dalam masalah ketuhanan Allah diterangkan dalam

surat Thaah aaayat48 sampai ayat 55, dan surat asy-Syu'araa' ayatz3 sampai

dengan ayat28.

10. Fir'aun pura-pura tidak mengenal Allah dan mengaku dirinya sebagai tuhan

diterangian Oitam surat al-Qashash ayat 28, dan surat Ghaafir ayt36 sampai

aYat 37 .

11. Mukjizat tongkat dan tangan Musa diterangkan dalam surat al-Araaf ayat

106 sampai 
^yat 

!26, surat Yunus ayat7g sampai alat 89, surat Thaaha ayat

57 sampii ayat76, dan surat asy-Syu'araa' ayat29 sampai dengan ayat 52.
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Fir'aun tetap dalam kekufuran dan menindas Bani Israil diterangkan dalam

surat al -A raaf ayat 126 sampai anlat 129, surat Ghaafi r ayat 25 sampai dengan

ayat 27.

Fir'aun berencana membunuh Musa diterangkan dalam surat Ghaafir ayat

28 sampai ayat 46.

Thnda-tanda kebesaran Allah png diperlihatkan kepada Fir'aun diterangkan
dalam surat al-.Ffraaf alat 130 sampai a)at 135, surat al-Israa' ayat 101 sampai

ayat 102, surat an-Naml alat 13 sampai ayat 14, surat al-Qashash ayat 36

sampai ayat37 , surat az-Zukhruf alat z16 sampai alat 50, dan suat an-Naazi'aat

ayat20 sampai dengan ayat2L.

Kepergian Bani Israil dan kekaraman Fir'aun diterangkan dalam surat al-
,{raaf ayat 136 sampai ayat 137, surat Yunus ayat 90 sampai alat 92, surat

al-Israa'ayat 103 sampai alat 104, surat Thaaha ayat 77 sampai ayat79,
surat asy-Syu'ara' ayat 52 sampai alat 68, dan surat ad-Dukhaan ayat L7

sampai dengan 31.

12.

t3.

14.

15.

(71)

@{,;ir.;tK,;:,r1

(6e)

(70)

(72)

(73)

(74)

772

Dan bacakanlah kisah Ibrahim kepada

mereka.5

Waktu dia bertanla kepada aphnya
dan kaumnya: 'Apa yang kamu
sembah?"

Mereka menjawab: 'Kami menyem-
bah berhala-berhala dan kami selalu
mengibadatirya siang dan malem. "

Bertanyalah lbrahim:'Apakah
berhala-berhala itu dapat mendengar
doamu ketika kamu menyerunla? "

'Atau dapat memberi manhat ke-
padamu atau memberi mudarat
kepadamu?"

Mereka menjawab: 'Kami mendapati
orang-orang tua kami berbuat
demikian."

@.a;trj,i;1i6

erto:#Yufi;4.3'6\L

atsiityfi4J536

'5;8fi3i{V$tE:r;"5:}6

dl,rfiWir5v$K5$

5 Kaitlon dergalx kisah Ibrahim dalam S.21: al-Anbiyaa'; .ran S.37: asbShaaftat
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(75) Berkata Ibrahim: 'Terangkanlah ke-
padaku tentang keadaan apa yang

kamu telah sembah itu."
(76) 'IGmu dan orang-orang tuamu yang

telah lalu. "

(77)'Sesungguhnya berhala-berhala itu
adalah seteru bagiku, hanyalah TUhan
pngmemelihara segala alam ini png
menjadi penolongku. "

(78) "Yng telah menjadikan aku, lalu Dia
memberi petunjuk kepadaku. "

(79) 'Dan Tirhan lang memberi makan
minum kepadaku."

(80) 'Dan apabila aku sakit, Dialah yang

menyembuhkan aku. "

(81) "Dan Tirhan yang mematikan aku,
kemudian menghidupkan aku lagi. "

(82) "Dan Tuhan, yang aku sangat
berharap (Dia) akan mengampuni
segala kesaiatnnku pada hari aktdnt. "

(83) 'Wahai Ttrhanku, berilah kepadaku
hukum dan hikmah, dan hubung-
kanlah aku dengan orang-orang yang

saleh. "
(84) "Dan jadikanlah bagiku lisan kebe-

naran di kalangan orang-orang yang

datang sesudahlu."

(85) "Dan jadikanlah aku salah seorang
yang mewari si j annattm na' im."

(86)'Dan ampunilah ayahku, sesungguh-
nya ayahku dari orang-orang yang

sesat. "
(87)

(88)

(8e)

(e0)

(el)

'Dan janganlah Engkau menghinakan

aku pada hari mereka dibangkitkan. "

'Hari tidak berguna lagi harta dan
anak."

"Melainlon orang png datang kepada

Allah dengan jiwa png sejahtera."

'Dan didekatkanlxfu surga kepada
onmg-onmg lang bertakwa. "

'Dan dinampakkan neraka kepada
mereka semua lang sesat."

o.r;5{GwrJti

duxi6,#o$t
avr#;,!,&$u$r;

J

W)lif#'*;ti);
,"*:i,#"u$;

''fi;ji*l;
d$$\a'€:r*;a
,*,yl"tirJ,$
&gfilff,i+');\;

*'!'trfit;51

efii;ti,tr'$Wlg

&C66*r43'i;#g

duiYtcAv:rt:;J,J;5

vs
l:]?t'

,i,e
-t:+]i

, ///.
t::i
1it!

lzzz ''aU.o

{n
nl

>a)

tV,D.

.i":.F:
6V

#r;

tv

t
@r.va
@L.3V-
'4 lr.z

Iejj t;

'ii;*J;J:F-:J'{L1G15

elx,;r*t-jH,



2942 Surat 26: asy-Syu'araa' luz 19

(92) Dan dikatakan kepada mereka: "Di
mana dewa-dewamu yang kamu
sembah itu?"

(93) "Yang selain dari Allah, apakah
mereka menolongmu, ataukah mereka

menolong diri sendiri?"

(94) Maka dicampakkanlah dewa-dewa itu
ke dalam neraka beserta orang-orang
sesat yang menyembahnya.

(95) Dan tentara-tentara iblis semuanya.

(96) Mereka berkata ketika sedang saling
bertengkar di dalamnya.6

(97) Demi Allah, sungguh kami ini di
dalam kesesatan yang nyata.

(98) Ketika kami menyamakan kamu
dengan Ttrhan semesta alam.

(99) Dan hanyalah orang-orang yang

berdosa yang menyesatkan kami.

(100) I(ami tidak memperoleh orang yang

memberi syahat.

(101) Dan tidak memperoleh pula teman
yang setia.

(102) Alangkah baiknya jikalau kami dapat

kembali ke dunia, lalu kami menjadi
orang-orang yang mukrnin.

(103) Sesungguhnya yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda dan

kebanyakan mereka tidak beriman.

( 104) Sesungguhnya T[hanmu, benar-benar

Dialah Tuhan, yang Maha Keras
nrntutan-Nya lagi Maha Kekal rahmat-

Nya.

eis;Aj.F;as\ei'v
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TAFSIR

Watlu 'alaihim twba* ibmahiim. Idz qaaah li abiihi wa qaumihii maa

ta'buduun : Dan bacalanlah kisah lbmhim l<epada merel<a. Walou dia
bertanya l<epada ayahnya dnn laumnya: "Apayang lamu sembah?"

6 Kaitlen dergan S.34: Saba'; S.40: Gbaafir; .{en S.L4: Ibrahim.
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Bacakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim kepada orang-orang kafir Mekkah
dan orang-orang lain, sehingga mereka mengetahui, bagaimana keadaan Ibrahim
dan bagaimana pula tindakan dia terhadap kaumnya, lebih-lebih lagi terhadap
aphnya sendiri. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim
tersebut.

Sejak lbrahim masih kecil, dia telah diberi petunjuk. I(arenanya dia sejak

muda telah menentang perbuatan kaumnya Fng menyembah berhala. Dia bertanya

kepada ayah dan kepada kaumnya: 'Apa yang kamu sembah ini?" Ibrahim bertanp
kepada mereka tentang apa yang mereka sembah, padahal dia telah mengetahui

bahwa mereka menyembah berhala. Maksudnya, untuk mengalihkan perhatian
mereka dari dewa-dewa yang dipujarya.

Menurut riwayat, mereka menyembah berhala yang dibuat dari emas, perak,
tembaga, besi, dan kayu.

Qaalu na'budu ash-ruaman fa na-zltallu lahaa 'aa-kiftin : Merel<a

menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami selalu
mengibadatirrya siang dan malam."

Mereka memberikan jawaban bahwa dirinp menyembah berhala dan akan

tetap menyembah berhala itu sepanjang masa.

Qaala hal yasma'uunakum idz tad'uun. Au yanfa'uunakum au ya-
dhunuun : Bertafllalah lbrahim: "Apaluh berhala-berhala itu dapat
mendengar doamu l@tila lamu merryerurrya? Atau dapat memberi mnnfaat
l<epadamu atau memberi mudarat l<epadamu?"

Qaaluu bal wajadnaa aabaatrua lu4zsalil@ yafaluun. Qaala a fa m-
ailum maa kuntum ta'buduun. Antum wa aabaa-ukumul aqdamuun. Fa
innaham 'aduwwul lii illaa mbbal 'aalamiin : Merela menjawab: "Kami
mendapati omng-orang rua lumi berbuat demikian." Berlata lbrahim:
"Teranglanlah l<epadafu tentang l<cadaan apayang lumu telah sembah itu.
I(amu dan orung-orang finmuyang telah lalil. Sesunggitnya berhala-berhala
itu adalah seteru bagiht, hanyalah Tuhan yang memelihara segala alam ini
yang menj adi p enolonght. "

Perkataan Ibrahim ini adalah sama dengan perkataan Nabi Muhammad yang

telah dikisatrkan oleh Allah, serta pernlataan Nabi Hud kepada kaumnya.T

Alla4zii khalaqanii fa huwa yahdiin - 'Yang telah menjadilan aht, lalu
Dia memberi paunjuk kqadahr."

T

7 Baca S.10: Yunus, 7; S.l1: Huud, 55.
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Dialah Allah yang telatr menjadikan aku dalam bentuk yang sebaik-baiknya
dan Dialah yang menunjuki aku kepada semua kepentinganku, baik mengenai
dunia maupun mengenai akhirat.

Wal la4zii huva yuth'imunii wa yasqiin : "Dan Tfuhan yang memberi
malan minum lcepadaht.'

Dialah Ttrhan yang telah memberi reznki kepadaku dan memudahkan jalan
bagiku untuk mendapatkan rezeki. Dialah yang menurunkan hujan, lalu tumbuhlah
tanam-tanaman. Dia pula png mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dari
bumi untuk menjadi rezeki bagi para hamba-Nya. Dialah )ang menurunkan air
tawar untuk diminum oleh segenap makhluk.

Wa i4zna maridh-tufa huwa yasy-fiin : "Dan apabila aht sakit, Dialah
yang menyembuhlan aht. "

Dialah, Allah yang telah mencurahkan nikmat kesembuhan kepadaku, apabila
aku sakit. Thk seorang pun yang dapat menyembuhkan aku, selain Dia. Hanya
Allahlah yang mengatur sebab-sebab png dapat mendatangkan kesembuhan
bagiku.

Wal la4zii yumiitunii tsumma yuhyiin : "Dan Tfuhan yang mematikan
ah,t, l<emudian menghidupl<an aht lagi.'
Dialah yang mematikan aku, ketika ajalku telah sampai waktunya. IGmudian

Dia menghidupkan aku lagi untuk dihisab dan menerima pahala. Tidak ada seorang
pun yang sanggup melakukan seperti itu, selain Dia.

Wal la4zii athma'u ay yagh-firu lii khaahiiqtii yaumad diin : "DAn
Tfuhan, yang aht sangat mengharqla n alan mengantpuni segah l<esahhanlat
pada hari ahhirat.

Dialah Ttrhan png dapat mengampuni dosa-dosaku. Sungguh, tidak ada
yang dapat mengampuni dosa-dosaku, baik di dunia maupun di akhirat, melainkan
hanplah Allah.

Sesudah Ibrahim menyanjung Allah, barulatr beliau berdoa. Beliau melakukan
hal seperti itu agar kita mengetatrui bahwa di antara jalan-jalan supaya doa kita
dikabulkan adalah kita harus memulai doa dengan meryampaikan pujian dan
sanjungan terhadap Allah. Setelah itu, barulatr Ibrahim memohon beberapa urusan
kepada Allah sebagai berikut:

Rabbi hab lii hubnan : "Wahai Tfulnnht, berihh kepadafu huhtm dan
hilqnah."
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Berilah kepadaku ilmu untuk mengetahui sifat-sifrt-Mu dan untuk mengetahui
barang png hak agar aku dapat mengamalkan. Berilah kepadaku hukum dan
hikmah. Ini doa lbrahim yang pertama.

Wa alhiqnii bish shaalihiin : "Dan lwbunglanlah aht dengan orang-omng
yang saleh."

Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang lang saleh, baik di dunia
maupun di akhirat, dengan jalan menaufikkan aku untuk menaatimu. Dengan
demikian, masuklah aku ke dalam barisan orang-orang png didekatkan kepada-
Mu dan )ang sanggup menaati-Mu. Ini doa Ibrahim png kedua.

Waj'al lii lisaaru shidqinfil aa*hiriin : "Jadilanhh bagiht lisan l<ebenaran

dalam lalangan orang-orang yang datang sesudahlat."

Ickalkanlah namaku dalam masyarakat png datang sesudahku dan jadikanlah
namaku bisa harum png selalu akan disebut-sebut oleh manusia dengan jalan
menaufikkan aku untuk selalu melakukan amal yang saleh. Setelah itu, aku menjadi
panutan yang baik bagi generasi yang akan datang sesudahku hingga hari kiamat.

Ada yang menlatakan bahwa makna ayat ini ialatr: Jadikanlah untukku seorang
pembawa lisan kebenaran dalam masyarakat yang datang sesudahku, yang
memperbaharui dasar agamaku dan menyeru manusia kepada seruanku, yakni
tauhid, iman kepada hari bangkit dan hari kiamat. Pembawa lisan kebenaran
yang didoakan oleh Ibrahim adalah Muhammad saw. Ini adalah doa Ibrahim
png ketiga.

Waj'alnii miw wam-tsati janrutin ru'iim : "Dan jadilanlah aht salah
seorang yang mewarisi jannatun na'im."

Dan jadikanlah aku sebagai salah seorang png masuk ke dalam surga dan
kemudian menikmatinp. Ini adalah doa Ibrahim png keempat.

Wagh fir li abii inruhut kaaru minodh dhaalliin : " Den ampunilah ayahh4
sesungguhrrya ayahht dari omng-orang yang sesat."

Ampunilah dosa ayahku. Dia adalatr orang )ang tidak memperoleh jalan
petunjuk. Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnp guna memenuhi janjinp dahulu.
Dia pernah berjanji untuk memohon ampunan bagi ayahnp. Tetapi sesudah jelas
bahwa ayahn)a itu seteru Allah karena kafir, maka Ibrahim tidak lagi mendoakan
orang tuanla itu. Ini adalah doa Ibrahim png kelima.

Wa lu tttkh<inii yauma yub' atsuur, :' Dan j anganlalt Drylau mmghirulant
afu pada hari merela dibangkitlant.'
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Janganlah Engkau menghinakan aku pada hari akhirat dengan jalan
menghardik aku karena kealpaanku atau dengan jalan menurunkan derajatku.

Yauma laa yanfo'u maaluw wa laa banuun. Illaa man atallaaha bi qalbin
saliim : "Hari tidak beryuna lagi harta dan anak, mel.ainlan orang yang
datang l<cpada Allah dengan jiwa yang sejahtera."

Janganlah Engkau menghinakan aku pada hari seseorang manusia tak dapat

lagi dilindungi oleh hartanla dartazab Allah, walaupun dia menebus diri dengan

emas sepenuh bumi dan walaupun dia menebus diri dengan segala sanak
keluarganya. Yang dapat memberi manfaat pada saat itu hanplah kemurnian
jiwanya dan kebagusan i'tikadnp dan kebaikan amalannp.

Wa uzlifatil jantutu lil multaqiin : Dan didelatlanlah surga kqada orang-
orang yang bertal<wa.

Mereka, para muttaqin, dibangkitkan (dihidupkan kembali dari kuburnp)
dalam keadaan surga yang sudah terhias indah.

Wa bunizntil jahiimu lil ghaawiin : Dan dinampaklan nerala lupada
merela semua yang sesat.

Diperlihatkan pula neraka jahim, sehingga tampak jelas bagi semua orang
yang sesat dari jalan kebenaran. Mereka pun dapat mendengar suara gelegaknya

dan pkinlah bahwa mereka akan memasukinp. Allah menampakkan neraka
kepada mereka supaya timbullah rasa sedih dan penyesalan yang mendalam pada

diri mereka sebelum memasuki neraka itu.

Wa qiila lahum airu maa kuntum ta'buduun. Min duunillaahi hal yan-
shu-ruunakum au yanta-shiruun : Dan dilutalan lcepada merel<a: "Di
mana dewa-dqtamuyang lumu sembah iru? Yang selain dari Allah, apalah
merela menolongmu, ataulah merela menolong diri sendiri?"

Mereka ditanya yang bernadateguran keras dan ejekan: 'Mana dewa-dewamu
yang telah kamu sembah dahulu? Mana penolong-penolongmu png selain Allah?
Apakah mereka dapat memberi manfaat kepadamu pada hari ini? Ataukah mereka
sendiri dapat membela diri sendiri?"

Fa kubkibuu fihaa hum wal ghaawuun. Wa junwdu ibliisa ajma'uun :
Mala dicampakJunlah dqva-dqvaitu le dalam nemla besena omng-omng
sesat yang merryembafurya dan tentam-tentam iblis semuanya.

Semua dewa, semua mereka )ang menyembahnla, semua setan, dan semua
penyeru png mengajak manusia menyembah setan, nantinla akan dicampakkan
ke dalam neraka jahim.
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Qaahru wa hwn fiilua yakh4a-shimuwt. rhllaahi in lannaa h fii dlulaarim
mubiin, Idz ruuawwiikurn bi mbbil 'aalamin. Wa maa a4hallarua illal
mujrtmuun : Merela berlata, l@tilu sedang saling bertenglar di datamnya:
"Demi Allah, sungguh lami ini di dalam kesesatanyang nyata. Ketita lami
menyamalan lamu dengan Tfuhan semesta alam dan hanyalah orang-orang
yang berdosa yang menyesatlan lamL "

Orang-orang yang sesat, di dalam neraka bertengkar dengan berhala-berhala
dan setan-setan yang sebelumnla mereka sembah. Kata mereka: "Demi Allah,
sesungguhnya kami berada dalam kesesatan )ang nlata, yang tak diragukan lagi,
karena kami menyamakan kamu dengan T[han semesta alam dalam memberikan
hak ibadat dan ketika kami memuliakan kamu sebagaimana kami memuliakan
Ma'bud (zatyang berhak diibadati) dengan hak @enar). yang menyesatkan kami
adalah para pemimpin kami."

Fa maa lanaa min syaaf iin. Wa laa shadiiqin hamiim : Kami tidak
memperoleh orang yang memberi syafaat dan tidak memperoleh pula teman
yang setia.s

Pada hari kiamat ini, kata penghuni neraka lagi, tidak ada seorang pun )ang
dapat memberi spfaat untuk melepaskan kami dari kebinasaan. Juga tak ada
teman setia yang mementingkan keadaan kami dan menginginkan supap kami
lepas dari azab.

Fa lau anna lanaa lurmtan fo rukuuna minal mu'miniin : Al.anglah
bailorya jila lami dapat lcembali l<e dunia, lalu lami menjadi omng-omng
yang mulonin.

Alangkah berbahagianya, jika kami dapat kembali ke dunia, sehingga bisa
melakukan amalan-amalan )ang saleh png dahulu tidak kami kerjakan dan apabila
kami dibangkitkanpada kali png lain, kami tidak menderitaazab seperti sekarang
ini.

Inru fii dztalilu la aayataw wa maa kaaru ak4saruhurn mu,miniin :
sesungguhnya yang demikian iru bennr-benar terdapat tanda-tanda, dan
lebanyalan merela tidak beriman.

Pada pertukaran pikiran png terjadi antara Ibratrim dan kaumnya, serta di
dalam mengemukakan hujjah-hujjah unfuk menetapkan keesaan Ailah, sungguh
terdapat tanda-tanda png jelas batrwa tak ada png berhak disembatr (Ma'bud)
selain Allah. Akan tetapi, sekalipun demikian, jumlah terbanpk dari mereka
tidak mau beriman.

t A)r"t ioi semalcoa dengan S.7: al-Araaf, 52.
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Wa intu mbbalu la huwal 'aziiUr ruhiim : Sesunggtltnya TUhnnmu, bennr-

benar Dialah Tfutanyang Maha Kems runtutan-I'{ya lagi Maha lQlul mhtnat-

Nya.

T\.rhanmu benar-benar telah melimpahkan ihsan-Np kepada mereka dengan

mengutus kamu untuk memberi petunjuk kepada mereka. Di samping itu, Allah
juga-benar-benar berkuasa memberikan pembalasan terhadap mereka dan sunggUh

Maha Kekal rahmat-Nya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah kembali menjelaskan kisah Nabi Ibrahim. Beliau

adalah Nabi yang gundah, karena perilaku kaumnp. Dia meyakini bahwa ayahnp

beserta kaumnya menuju ke neraka dan dia tidak sanggup melepaskannya. Akan

tetapi semua hujjah png disampaikan oleh Ibrahim tidak memberi manfaat apa-

apa, karena kaumnya tetap bertaklid buta kepada adat istiadat nenek moyangnya,

termasuk dalam beri'tikad dan beribadat.

Allah juga menerangkan bahwa setelah Ibrahim menpnjung dan memuja

TUhannya, barulah beliau berdoa memohon supaya diberi hukum dan hikmat,

digolongkan kepada golongan orang yang saleh. Dijadikan baginya sebutan yang

baik di dalam maslarakat atau keturunannla mampu memperbaharui agamanya,

serta dijadikan sebagai penghuni surga. Ibrahim juga memohon kepada Allah

supaya dosa ayahnya diampuni dan supap Allah memelihara dirinya dari suatu

penghinaan padahari akhirat. Pada akhirnla, Allah menjelaskankeadaan manusia

pada hari kebangkitan. .

773

(105) IGum Nuh telah mendustakan para

rasul.e

(106) IGtika saudara mereka, Nuh, berkata

kepada mereka: 'Apakah tidak lebih
baik kamu bertakwa kePada Allah?"

(1O7)'Sesungguhnp aku adalah seorang

rasul lang dipercaP dari Allah."

(108) 'Maka berhhalah kepada Allah dan

taatilah aku. "

&'_Uili;iirg

"i,ft$i'{'}irpJ6\t
dutS;{A,,

e Kaitlon dengan S.l1: Huud, komrdian S.7: Nuh.

6vr5; i\W'6
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(109) %.ku tidak minta padamu sesuatu

upah terhadap usahaku. Aku tidak
mengharapkan upahku, melainkan
kepada Tirhan seru sekalian alam."

(ll0) "Maka bertakwalah kamu kepada
Allah dan taatilah aku."

(111) Mereka menjawab: iA.pakah kami
beriman kepadamu, padahal kamu
hanp diikuti oleh orang-orang )ang
hina-dina."D

(112) Berkata Nuh: 'Aku tidakmengetahui
apa yang mereka kerjakan."

(113) Hisab mereka tidak lain kepada Tir-
hanku, seandaiqa kamu mengetatrui.

(114) Aku bukanlah seorang yang mau
mengusir orang-orang yang telah
beriman.

(115) Aku tidak lain adalah seorang
pembawa kabar takut )ang nlata.

(116) Mereka berkata: "Sungguh, jika
cngkau tidak berhenti, wahai Nuh,
tentulah engkau menjadi salah seorang
png dirajam dengan batu."

(117) Menjawablah Nuh: 'Wahai TUhanku,

sesungguhnya kaumku mendustakan
aku.'

(118) Maka hukumlah antaraku dengan
mereka secara adil dan selamatkan
aku dan ormg-ormg yang beriman
beserta aku.

(119) lvlaka, Kami telah menyelamatkan dia
(Nuh) dan orang-orang yang
besertanla dalam perahu png penuh
berisi muatan.

(120)Sesudah itu IOmi karamkan mereka
pnglain.

(121) Sesungguhnya yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda dan
sebagian besar dari mereka tidak mau
beriman.

'Ffu:s$\;'F'ur:E:$LfU,Ffue;t;';t'ur:E;qta\t;
@r;$5'itt#6

@"315jit:,*;G:4'ri;$)6

&irr$Ij'g(r,,*Afi
6si;:s';p&Vfg-tr

A>"u'A;ylSV

,&,pj:AA:SK'd,u-* ji6gu
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cs,edrit{ifi$
'rw:{(j'$+iL

'wgifisy

,."F-l'Elte:i;;fr1(fiG

ro Kaitkaade4gaa S.1l: Huud; 5.6: Aa'aam, 52-53; S.18: d-Krhfi, 28-31.
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( I 22) Sesungguhnla Tbhanmu benar-benar
Tbhan yang Maha IGras tuntutan-Nya
lagi Maha Kekal rahmat-Nya.

TAFS!R

Ifudzdznbat qaumu nuuhinil murlaliin. Idz qaala lahum a-khuuhum
nuulrun a loa tattaquun : I{nam Nuh telah mendustalan pam msul. Ketila
saudara merela, Nuh, berlata l<epada merela: "Apalwh tidak lebih baik
lumu bertahua kepada Allah?'

Mereka dipandang mendustakan para rasul. Karena mendustakan seorang

rasul, yaitu Nuh, berarti juga mendustakan rasul-rasul )ang lain. Semua rasul,
walaupun berlainan tempat dan masarya, namun tugas mereka sama, laitu menyeru
hamba Allah kepada tauhid dan dasar-dasar slariat.

Nuh adalah permulaan rasul yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi,
yang pada saat itu menyembah berhala. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mencegah

mereka menyembah berhala. Akan tetapi, kaumnla itu tidak mau mematuhinya.
Mula-mula Nabi Nuh memperlakukan mereka dengan azab Allah, namun mereka
tetap tidak merasa takut karena taklid buta.

Innii lakum rusuulun amiin : "Sesuttgguhrrya afu adalah seorang rasul
yang dipercaya dari Allah.'

Aku ini adalah seorang rasul Allah yang diutus kepadamu dan seorang yang

dipercaya menjalankan tugas. Aku menyampaikan segala perintah-Nya dengan
tidak menambah dan tidak pula menguranginp.

Fat taqullaaha wa a-thii'uun : *Mal<a bertalwalnh l<epada Allah dan
taatilah aht."

Karena itu, tegas Nuh, takutlah kepada siksa Allah dan taatilah aku dalam
semua apa yang aku perintahkan kepadamu, seperti mengesakan Allah dan
menaati-Nya. Perintah bertakwa kepada Allah didahulukan daripada perintah
menaati Nabi karena takwa adalah pengendali semua urusan kita dalam hidup
dan menjadi pegangan dalam semua jenis pekerjaan. I(arenanya, wajiblah
seseorang memperhatikan ketakwaannla dalam menyelesaikan pekerjaan.

Wa maa astlukum 'alaihi min ajrin in ajriya illaa 'alaa mbbil'aalamiin:
'Aht tidak minta kqadamu sesuotu upah terhndap usahaht. Aht tidak
mengharaplan upahht, melainlun lcepada Tfuhan seru selalian alnm."

Aku tidak meminta kepadamu sesuatu pembalasan terhadap usatraku. Aku
tidak ingin harta, kemegahan dan kekuasaan. Aku hanla memohon pahala kepada
Allah sendiri.

6;ag$;J:str
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Fat taqullaaha wa alhii'uun : 'Maka bertal(walnh lwmu lrepada Allah

dantantilah aht."

Telah jelas tugasku dan telah terang pula apa yang diperintahkan oleh Allah

kepadaku untuk aku sampaikan kepadamu, kata Nuh selanjutnya. Maka,

beitafwalatr kepada Allah dan taatilah aku. Perintah itu diulangi, mengingat

kedudukan takwa dalam semua jenis pekerjaan'

Sesudah Nuh menegakkan dalilnya )ang men)'iatakan keikhlasannya dan

kejujurannya, kaumnya tetap berupaya menolak seruannya.

Qaaluu a nu'minu laftn wat taba'alcal ar4znluun -- Merela menjawab:

%patah lami beriman l<epadnmu, padahal lamu harrya diihtti oleh orang-

orang yang hina-dina."

I(aum Nuh berkata: 'Bagaimana kami mengikut kamu, membenarkan kamu,

dan mengimani kamu? Padahal, orang-orang )ang telah mengikutimu adalah orang-

orang rendahan belaka. Kami tidak mau menlamakan diri dengan orang-orang

,itu. 
"

Qaala wa maa ,ilmii bimaa luanuu ya'maluun : Berlwta Nuh: 'Aht tidak

mengetahui apa yang merelu l<erialan."

Siapa png memberitahukan kepadaku tentang apa yang menjadi pekerjaan

para pengikutku. Aku tidak ditugasi memeriksa pekerjaan mereka, asal-usuln1a,

it"u k dudrkannp di dalam masyarakat. Aku hanp ditugasi menyeru mereka

kepada iman dan memandang manusia menurut imannla, bukan menurut pekerjaan

dan usaha-usahanya, kekayaan, dan kemiskinanrya.

In hisaabuhum illna 'alaa mbbii lnu tasy'uruun : Hisab merelu tidak

lain lcepada Tfulnnh4 smndainya lamu mengetahui.

Perkiraan tentang semua pekerjaan png dilakukan oleh para pengikutku

terserah kepada Allah. Sebab, Dialah png dapat meneliti dan mengetahui semua

perbuatan mereka. Atangkah baiknp jika kamu menladari yang demikian itu'
-sekiranya 

kamu menpdari dan mengetahui bahwa Allahlah yang menghisab

mereka, tentulah kamu tidak mengejek aku dengan menerangkan pekerjaan-

pekerjaan mereka yang kamu pandang rendah itu.

Oleh karena mereka tidak mau beriman karena merasa mengikuti orang-

orang yang dipandang lebih rendah, mereka meminta supaya Nuh mengusir

satraUainp yang dianggap kaum rendahan itu. Tbntu saja, secara tegas Nuh

menolaknya, dengan jawabnP:

wa maa aru bi thaaridil mu'miin : Aht bulanlah seomng yanS mau

mengusir orong-omng yang telnh beriman.
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Aku tidak akan mengusir orang )ang telah beriman kepada Allatl, orang
png mengikuti aku dan membenarkan wahyu )ang aku sampaikan kepadanp.
Walaupun mereka adalah orang )ang sangat papa ataukah mereka orang sangat

rendah status sosialnp. Tbtapi di mataku, mereka itu sama. Thk ada keutamaan

bagi seseorang karena kesukuannla. Amalan mereka lang salehlah png
melebihkan sebagian mereka atas sebagian png lain.

In atu illaa ru4zihm mubiin : Aht tidak lain adalah seomng pembana
labar tahtt yang nyara.

Aku ini, tegas Nuh, hanlalah seorlng rasul prry diurus untuk menlampaikan
kabar menakuti semua hamba, batrwa azab Atlah akan ditimpakan kepada orang-
orang )ang ingkar kepada-Np. Sebalikrya, orang )ang taat kepadaku, masuk ke

dalam golonganku, baik dia orang png mulia ataupun dia orang png hina.

Qoaluu la il lam tantahi yaa nuuhuu la takwnuntu mirwl mariwnniin :
Mercla berkata: 'Sungguh, jikn englanttidakberhenti, walni Nuh, tentulah
engluu menjadi salah seomng yang dimjam dengan batu."

Sesudah Nabi Nuh terus-menerus menyeru mereka kepada Allah siang dan

malam, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan, sedangkan mereka
pun terus-menerus menampik dan menolak, maka pada suatu hari mereka berkata:
'Jika kamu tidak mau berhenti dari dak\{tahmu }ang serumti:lsil mengajak kami

kepada agamamu, pastilah kami akan merajammu dan akan membinasakanmu."
Pada saat itu, barulah Nuh berdoa:

Qgala rubbi inru qaumii kadz4ztbuun. ruf dt bainii wa bairwhumlat-
haw wa rujiinii wa mam ma'iya mirul mu'miniin : Menia'wablah Nuh:
"Walwi Tfuhanht, s esung guhnya l(nunfu mendtstalwn aht. Mala, huhtmlah
antamht dengan merel<a secam adil dan selamatkanlah afu dan omng-
ontTg yang beriman bercertaht.'

Nuh berdoa: 'Wahai T\rhanku, kaumku terus-menerus mendustakan aku

dan menolak semua firman-Mu )ang aku sampaikan kepada mereka. Maka,
hukumlah antara aku dengan mereka secara adil, lang memberi kelapangan bagifu
dan jalan keluar dari kesempitan ini. Binasakanlah mereka. Selamatkan aku dan

semua orang png mengikuti aku dari bencana-bencana png menimpa mereka."

Fa aqiailualtuwo mt n ma'ahwrfilfulkil mosyltwn. Tbwnma agh-mqua
ba'dul baaqiin : Mal(a, Katni telah menyelatrwtlan dia (Nuh) dan orung-
omng yang benertanya dalanpemhuyang peruh berisi muatan. Sesudah

iru, I{ami lammlwt mereluyang lain.

Maka, Allah meryrelamatkan Nuh dan semua orang )ang beriman kepada

Allah dan menaati Rasul-Np dalam sebuatr perahu png penuh sesak dengan
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muatan, )ang menurut riwalat berjumlah 80 orang, 40 lelaki dan 40 perempuan.

Sesudatr itu Allah mengkaramkan semua orang png ingkar )ang menlalahi
perintah Nuh.

Inru fii dztalilu la aayatan : Sesungguhnya yang demikian itu benar-
b enar t e rdap at t an da-t anda.

Dengan menyelamatkan semua orang )ang beriman dan menimpakan azab

kepada semua orang )ang kafir terdapat pelajaran png mendalam bagi kaummu,
hai Muhammad. Sunnatr l(ami (Allah) memang melindungi para rasul dan
pengikutnya, apabila l(ami menimpakan azab kepada orang-orang yang

mendustakan kebenaran.

Wa maa lwaru ak+saruhum mu'miniin : Dan sebagian besar dari merela
tidakmau beriman.

Walaupun Nuh telah begitu gigih berupala memperingatkan kaumnya, namun

yang mau beriman hanya sedikit sekali. Ini memberi pengertian bahwa seandainya

ada setengah dari kaumnp yang mau beriman, tentulah tidak begitu cepat azab

diturunkan.

Wa inna rubbalw la huwal 'aziiatrruhihn : Saunggulutya Thlanmu benar-

benar Tfuhanyang Maha l{eras runtutan-I,lya lagi Maha Kel(al rahmat-Nya.

Thhanmu yang telah melimpahkan keihsanan-Nya kepadamu, hai Muhammad,

sungguh berkuasamengambil pembalasan dari orang-orang yang kufur. Dia benar-

benar Maha Rahim melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang bertobat.

KES!MPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisah manusia yang kedua, Nuh.
Allah mengungkapkan apa Fng diderita Nuh akibat sikap kaumnla yang sangat

keras kepala mendustakan seruannya dan terus-menerus menyembah berhala,

walaupun telah sangat lama Nuh menyeru mereka. Akibatnla, mereka pun binasa

ditimpa azab Allah.

Kisah ini sebagai ringkasan dari kisatr png sudatr disebutkan dalam surat al-

Araaf dan Huud, serta akan lebih jelas lagi dalam surat Nuh sendiri.

774

(123)Kaum Ad telah mendustakrn para
razul.

e'g;sl'r6{:s
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(l24)Ketika saudara mereka sebangsa,

Hud, bertanya kePada mereka:
iA,pakah kamu tidak bertahila kepada

Allah?"

(125)Sesungguhnp aku adalah seorang

rasul yang dipercaya untuknu.

(126) Maka, bertakwalah kepada Allah dan

taatilah aku.

(127)Aku tidak meminta upah kepadamu

atas usahaku. Upahku hanYalah aku

mengharapkan kePada Allah, TUhan

semesta alam.

(l28)Apakah kamu membangun di tiap
tempat suatu mahligai (istana) yang

tinggi, kamu membuat sesuatu dengan

sia-sia?

(129)I(amu membuat rumah-rumah dan

istana-istana permai, mudah-mudahan

kamu kekal di dunia.

(130) Apabila kamu berlaku kasar terhadap

suatu kaum, kamu Pun bertindak
secara kejam, tidak mempunyai belas

kasihan.

(131) Maka, bertakwalah kepada Allah dan

taatilah aku.

(1 32) Dan bertakwalah kepada TUhan yang

telah memudahkan bagimu untuk
mendapatkan nikmat-nikmat Yang
kamu mengetahuinya.

(133)Dia telah memudahkan untukmu
binatang-binatang berkaki empat dan

anak-anak lelaki.

(134)Dan kebun-kebun serta mata air.

(135) Sesungguhnya aku takut dirimu akan

tertimpa azab Pada hari Png besar

(kiamat).

(136)Mereka menjawab: 'Sama saja bagi

kami, apakah kamu telah memberi' pelajaran kepada kami atau belum."

(137) iA.gama yang kami peluk tidak lain
agama orang-orang tua kami Yang
telah lalu.
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(138)"Kami bukanlah orang-orang )ang
akan diazab."

(I39)Mereka mendustakan dia (Hud), lalu
Kami membinasakan mereka, se-

sungguhnla yang demikian benar-
benar terdapat tanda dan kebanyakan

mereka tidak beriman.

( I 40) Sesungguhrya TUhanmu benar-benar
Dialah png Maha Keras hmtutan-Nya
lagi Maha Kekal rahmat-Nya.

SW-f,[alta(,i,'rgt'ty'AbAi,ri(Kr\i:'i|#-

^Lz 4zt lnltzz
Gi4ufrr.;ft _9

h-^t- lt,/z

dqr;i;ij{,2t (l

TAFSIR

Ifudzdznbat 'aadunil munaliin. Idz qaala lnhum akhuuhum huudun alaa
tfitaquun. Innii lakum rusuulun amiin. Fat taqullaahawa a-thii'uun. Wa

maa as<htkum 'alnihi min airin in airiya illaa 'alaa rubbil 'aalamiin :
I(num ',4d telah mendustalanpam rasul. Ketila saudam merela sebangsa,

Hud, bertanya kepada merela: "Apalwh lamu tidak bertalwa lrepada Allah?
Sesungguhrrya aht adnlah seomng rasul yang dipercaya untulonu. Mala,
bertalcwalnh kepada Allah dan taatilnh afu. Aht tidnk meminta kepadamu

upah atas usahaht. Upahfu harcyalah aht mengharaplun kqada Allah,
Tfuhan semesta alam."

IGum Ad, suatu kaum yang diberi kekuasaan, kekuatan, dan kejapan oleh

Allah, mendustakan Hud, seorang rasul yang diutus kepada mereka. Hud berkata

kepada mereka: 'sembahlah Allah semata, tak ada bagimu tuhan yang selain

Dia. Maka, apakah kamu tidak bertakwa kepada-Np dan tidak takut kepada

azab-Np? Aku ini adalah seorang rasul yang dipercaya meryampaikan risalah
yang aku terima dari Allah kepadamu. Karena itu, takutlah kepada Allah dan

taatlah kepadaku, agar Allah memperbaiki semua amalanmu dan memelihara

semua nikmat png dicuratrkan kepadamu. Aku tidak meminta upah terhadap

tugasku ini dan tidak pula meminta kekuasaan dan kemegahan. Upahku hanya

berharap semata-mata dari Allah, Ttrhan semesta alam.''

Perkataan yang serupa ini diucapkan oleh Nuh, Hud, Shaleh, Luth, dan

Syu'aib, untuk memberi pengertian bahwa dasar diutusnla para nabi dan pokok
rugasnla adalah mengajak hamba Allatr untuk memakrifati Allah dan menaati-

Np. Semua nabi sepakat atas dasar ini, walaupun dalam perincian hukumnp
berbeda-beda, mengingat perbedaan masa dan tempat. Semua nabi bersih dari
ketamakan duniawi dan bukan kepentingan keduniaan yang menjadi tujuan mereka.

A nbnuuru bi kulli rii'in aayatan ta'ba4surut : Apalah lannu membangun

di tiap tempat suatu mnhligai (istaru) yang tinggi, l(amu membunt seswfiu
dengan sia-sia?

6,AYj",rrfi:{i:5r
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Hud berkata kepada mereka: 'Watrai kaumku. Apakah di tiap-tiap tanatt

tinggi atau tiap jalan, kamu membangun sebuah rumah png menjadi tanda

kemlgatranmu dan kekalaanmu, padatlal kamu membangun rumah-rumah itu

tidak dengan maksud untuk mengambil manfaat daripadanp, hanla sekadar untuk

memperlihatkan kekalaanmu kepada orang-orang png leuat di muka rumatl-

rumah itu?"

Mereka berdiam di al-Ahqaf, sebuatr gunung pasir dekat Hadramaut di Yaman,

sebuatr daerah yang makmur. Maka, Allatr mengutus Hud untuk memberi petunjuk

kepada mereka.

Wa tatta-khi-dzuuna ma-shaani'a la 'allakum takh'luduun : I(amu

membuat rumah-rumah dan istana-istana permni, mudah-mudahnn lamu

kel(al di dtnia.

I(amu membuat gedung-gedung dan istana dengan pengharapan bahwa kamu

akan hidup selamarya di dunia. Sejaratr menerangkan batrwa kaum 'Ad mempunpi

beberapa buah waduk, beberapa buah kolam, serta matrligai-matrligai yang tinggi.

Mereka membuatnla karena mengharap hidup kekal di dalam dunia dan mereka

tidak akan dihidupkan kembali pada hari akhirat.

wa i4ua ba4hasy-tum balhasy+wniabbaariin : Apabila knmu berlnht

lusar terhadap suatu knum, kamu pun bertindak secam leeiam, tidak

mempurryai belas lasihan.

Kamu adalah orang-orang )ang sangat kasar dan sangat kejam. I(arena itu,

apabila kamu menyiksa musuh-musuhmu dengan tidak mempunlai rasa belas

kasihan sedikit pun, maka perbuatanmu menunjukkan bahwa kamu sangat

mencintai dunia dan sangat besar kemauanmu untuk menguasai manusia dengan

kekerasan dan kekejaman.

Kaum 'Ad memang diberi oleh Allah fisik png besar dan ditempatkan di

tanah png subur. Karenanla, apabila mereka berperang sangatlatr ganas. Dalam

ayala4ini Allah menyifati mereka dengan tiga sifat lang kesemuanya memberi

pengertian batrwa mereka ingin berkuasa di bumi. IGrena itu, di tiap-tiap tanah

lang tinggi mereka mendirikan matrligai (istana) )ang tinggi. Padahal, mereka

membuat bangunan seperti itu bukan untuk diambil manfaatrya. Mereka membuat

rumah-rumatr dan istana png indah, kuat dan kukuh, karena mengharap akan

hidup kekal. Apabila menangkap musuh, mereka pun berlaku sangat kejam.

fut tagutloqtw wq a4ffii'wn = Mal(a, berukt+slah kpafu Allah dan @tihlt
aht.

Thkutilatt siksa Allatr dan tinggalkanlah semua perbuatan png keji, serta

taatilatl aku dan marilatr hanla menpmbah Allatt.
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Wat taqul la4zii ammddakum bi maa ta' lamutm. Amoddahnn bi an'aamiw
wa baniin. Wa janruatiw wa 'uyuun : Dan bertal<walah kqada Tfuhnn

yang telah memudahlan bagimu untuk mendapatkan nilotwt-nilonat yang

lamu mengetahuinya. Dia telah memudahlun untalonu binatang-binatang

berlaki empat dan aruk-anak lelaki, dan lcebun-kebun serta mata air.

Watrai kaumku, berbaktilatr kepada Allatr 1ang telatl memudattkan bagimu

untuk mendapatkan nikmat-nikmat png kamu ketahui jalanrya. Dia telah

memudatrkan bagimu mendapatkan binatang-binatang ternak png dapat kamu

makan dan dapat pula kamu jadikan kendaraan (angkutan) dan penarik kereta-

keretamu, serta dapat pula kamu pergunakan bulurya. Allah juga memberikan

putera-putera )ang berjiwa pahlawan kepadamu, sebagaimana telah memberimu

taman-taman png indatr dan mata air )ang permai. Oleh karena itu, sambutlah

semua nikmat io dengan ibadat png sungguh-sungguh.

Innii alilaafu 'alaikum 'a4znaba yaamin 'aqhiim : Sesungguhnya aht
tahtt dirimu alan tenimpa azab lwri yang besar kiamat).

Aku takut jika kamu terus-menerus dalam kekafiran dan tidak mau mensyukuri

nikmat Allah. Sebab, dengan itu kamu akan ditimpaazab hari kiamat, hari png
sangat besar huru-haranya.

Qaaluu sawaa-un 'abinoa a wa'azhla am lam takum mlrul waa'i*lfiin:
Merela menjawab: "Sama saia bagi lami, qalah lamu telah memberi
pelajamn kepada lami aau behrm."

Mereka tidak memperkenankan seruan Nabi. Bahkan, dengan nada sombong

mereka berkata kepadanla: "Sama saja dalam pendapat kami, engkau memberi

pelajaran aau tidak. IQmi tetap tidak mau mendengar apa )ang engkau terangkan

dan kami tidak akan surut dari agama kami."

In haa4ztt illu klunuqul awwaliin. Wa mot tuhnu bimu'adz4ztblln :
'Aganuyang lamipeluktidaklain agma orwg-onmg tua kamiyang telah

lalu. Knmi bulanlah omng-omng yang akan diazab."

Agama png telah kami peluk, ujar kaum Hud, tidak lain adatah agama

orang-orang-nra khmi. Kami tetap mengikuti mereka dan kami tidak akan diaab
karena mengikuti agama kami

Fo koitz4ztbwtttu fa ahbkruahttn : Mereka mendtstakan dia (IIud),

latu Kami membirusakan mercka.

Mereka teup mendustakan Hud, tetap membangkang perintahnla. IQrena

itu, Allah membinasakan mereka dengan angin badai )ang sangat dingin png
melanda selama 7 malam 8 hari hingga mereka semua roboh tersungkur.
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Inru fii dznalilu la aayatan : sesungguhnyayang dcmikian berar'benar

terdapat tanda.

Dalam peristiwa kaum 'Ad binasa akibat mendustakan Hud, wahai

Muhammad, terdapat pelajaran bagi kaummu-

Wa maa luana ak4saruhum mu'miniin : Dail l<cbanyalun merelu tidak

beriman.

Sebagian besar orang prg dibinasakan adalah mereka png sudatr diketahui

oleh Allah tidak akan beriman.

Wa inna mbbalu b huwal' aziinr mhiim : SesungguhnY Tfulanunu bennr-

bennr Diatahyang Matu l{ems tantutail-I{ya lagi Malw lkl@l ruhmat-I'lya.

TUhanmu, hai Muhammad, lang telatr mengUtus kamu, benar-benar T[han

png Matra lGras tuntutan-Np dalam mengambil pembalasan terhadap orang-

or"ng 1arg durhaka. Selain itu, juga Matra Kekal rahmat-Nya terhadap semua

hamba-NP 
KESTMP,LAN

Datam alat ini, Allah menjelaskan kisatr Nabi Hud beserta kaumnya, yaitu

'Ad, png da6ng sesudatr kaum Nuh. Allah membinasakan mereka karena sikapnla

png selalu mendustakan Rasul dan menlalahi perintah-Nya.

775

( 1 41 ) IGum Tbamud juga telah mendusalan
para razul.x

(142)Ketika saudara mereka, Shaleh,
bertanp kepadanla: 'APalah kamu

tidakbertakwa?"

(143)'Sesungguhnla aku adalah seonmg

rasul png kepercayaan. "

(144)Maka, bertakwalah kamu kepada

Allah den taatilah aku.

(14, i{h tidakmeminta sesuatuupah atas

tugasku ini. UPahku hanPlah aku

'at;lr;ar
d'r;*rllWlF',trrc'+

'W3;:;'{q,-

6q"$;i\\#(,
s)V$G;{rW$g:6

tr I(aitbn d4tro ldsah Ilamd,t-bm S.7: d-.fraaf dsn S.11: Hud.
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mengharapkan dari Allah, Tirhan
semesta alam."

(146) "Apakah kamu dibiarkan aman
sentosa di dalam negerimu ini?"

(147)"Di dalam taman-taman dan mata-
mata air?"

(148) "Dan tanaman-[anaman serca pohon
korma )ang mayangnya lembut."

(149) "Dan kamu pahat rumah di bukit-
bukit, dengan riang gembira."n

(150)'Maka bertal$alah kepada Allah dan

taatilah aku."
(151) "Janganlah kamu menaati perintah

orang-oftmg png berlaku boros. "

(152)'Yaitu mereka yang membuat
kerusakan di muka bumi dan tidak
mendatangkan kebaikan. "

(153) Mereka menjawab : "Sesungguhnp
engkau adalah orang yang sudah
banlak terkena sihir. " 13

(154)'Bngkau tidak lain adalah manusia
seperti kami. Maka, daangkanlah sanr

ayat saja, jika engkau orang-oftmg

lang benar."

(155)Shaleh berkata: "[ni seekor unta
betina, yang juga mempunyai bagian
tertentu dari air minumrya. Ikmu pn
mempunyai bagian tertentu dari
minuman pada hari Sang ditentukan. "

(156)'Janganlah kamu menyentuhnya
dengan menimbulkan gangguan png
meryababkan kamu ditimpa oleh azab

hari png besar."

(157) Maka, mereka menyembetbnla, lalu
menjadilah ofiLng-oftIng )ang sangat

menyesal (di belakang hari).

(I58)Karena itu, mereka ditimpa azab.

Sesungguhnya yang demikian itu

drJrlt
&r",rWY{if}{

J

@ri:,;29,4i
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12 Kaitlon dengaa kisah Shaloh pada bagian al6ir S.15: al-Hijr.
B Kaitlcr dengan S.17: al-Ieras', 47.
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terdapat tanda-tanda dan keban:akan
mereka tidakberiman.

(159) Dan sesungguhnla Tirhanmu benar-
benar Thhan yang Maha Keras
hmEltan-Np lagi Maha IGhl rahmat-
Np.

@.uy;y'A;t{

*sb;r4-,5t1tt'

TAFSIR

Kodz4ubat tsamuudnl munalin. Idzqaab lahwn a*lruuhum sludihtst
a laa tatuqun. Iwtii lakwn rusuilrm amiin. ru taquilaolu wa adii'tnot
wa moa as <htktt n' alaiihi min ajrin in ajriya ilIaa' alaa rubbil' fumiin :
Kaum TSamud juga telah mendtstakan pam rusul. Ketika saudam mcrekn,
slwleh, bertanya kqadanya: 'Apakolt kanu tidak bertakwa? seswggtrttnyu
afu adalah s eo ft mg rus ul yung kq ermyan. Iyraka, bertabvalah knru kryfu
Allah dott taatilnh afu. Aht tidak msninn seswnu rryah atas tugashr iai.
Upahfu hanyalah afu lnrupkan dari Allah, fula n semesta alam..

Allah mengutus kepada kabilah rsamud )ang juga diambilkan dari orang
TSamud, pitu Nabi Shaleh. Beliau mengajak mereka untuk hanla meryrembah
Allah dan meninggalkan penyembatran berhala. Aku adalatr Rasul Allah png
diutus untuk menjelaskan masalah siksa-Np png bakal ditimpakan kepada orang
png membuat kerusakan di muka bumi. Selain itu, aku juga seorang png
dipercap. I(arena itu, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan png
semaksimal mungkin dan taatilah aku. Aku tidak meminta sesuatu upah atas
usahaku itu. Aku hanp mengharap upah dari Allatr, karena Dialah png
melimpahkan nikmat kepada makhluk-Np.
' Tbamud adalah penduduk ,l-ttUr, suaur tempat png terletak antara vladil
Qrraa dan Spm. Tempat mereka selalu didaangi orang Quraisy dalam musim
panas, ketika mereka dalam perjalanan pergi ke spm. Mereka mendustakan
Shaleh, walaupun beliau mendatangkan berbagai tanda (mukjizat) yang
membenarkan risalatr (urahyu). Karena itu, mereka ditimpa azab, dimusnahkan
oleh gempa hingga tidak ada seorang pun )ang hidup.

A twahatna fii maa lualrunaa aaminiin. Fti jawuatiw waruyunt W
ztruu'iiw wa rukhfin tlwl'tiua lw4hiim : %p&ah kanw dibiarksr
afiutn sentusa di dalam rugerimu ini? Di fulan tanwbtarnan fun maa-
mata air? Dan tarun-totanan serta pdron hornu yng notvilgny la nho? -

Janganlah kamu meryangka, kata Shaleh kepada kaumnya, bahwa dirimu
akan dibiarkan aman sentosa di rumatrmu dengan menikmati kebun-kebun png
indah, mata air png permai, berbagai macam tznamen dan ma56ng kurma png
masih lembut. Janganlah karnu meryangka bahwa tidak ada hari akhiiil unmk



ltn 19 $rrat 26: asy-Syu'uaa' 2951

menerima pembalasan. Nikmat pqg kamu miliki sekarang tidaklah kekal. IGmu

sg6ua akan kembali kepada Allah dan akan menerima pembalasan )ang setimpal

atas amal perbuatanmu masing-masing.

wa tarrlitutou mind iiifubli bttyudan faarihiin. Fa taqulladw wa a-
thii'uttn : oDant kanw polnt rumah di bukit-bukit, dengan riang gembiru.

Maka benakwalah kqada Allah danuatilah aht-"

Janganlah kamu membuat rumatr png dipahat di bukit-bukit dengan sombong

dan angkuh, padahal kamu tidak memerlukannla. Perbuatanmu itu memberi

pengeriian bahwa dirimu mengharap hidup kekal di dunia dan tidak percap hari

kiamat. Bertakwalah kepada Allah dan hadapilah semua perbuatan )ang
menghasilkan manftat di dunia dan di akhirat. Sembahlah Allah png telatt

menjadikan kamu dan memberikan rezrki kepadamu-

Wa loa tu-thii'uu amml mwrifiin- Alla4ziirw yufiiduutw fil ar4hi wa laa

ltryh-tihtttol. :' Jutganfu lumu mqtaati perilmh ontnS-omng yang berlnht

boros. Yaitu mcrclu Wg membwtt l<erasakan di mula bumi don tidak

moutannskan kcfuikfii."

Janganlah kamu menaati perintah para pemimpinmu )ang selalu melakukan

kemaksiatan. Yaitu s:mbilan golongan )ang terus-menerus membuat kerusakan

di muka bumi dan sedikit pun tidak mendatangkan kebaikan-

@alwiruumu ann mirul mwahluriin : Merela menjawab: 'Sesung-

gutuqa engkau adatah ofing yang sudah banyak terl<eru sihir."

Oleh karena mereka tidak mampu membantatl perbuatan Nabi Shaleh, maka

mercka pun berucap sekenarya dengan nada sombong: 'Engkau ini orang png

tetah dipengaruhi oleh barryak sihir dan telah rusak akalnJa )ang tak paurt didengar

pembicaraannla."

Maa anta ilha ba-syaram mits-luttot fa'ti bi aayatin in hnta mirush

shotdiqiin : 'hgkau tidok lain adalah manusia seperti lurni. Malu,
fuangkanlah sotu oyot saia, iika engkan omng-orumg yang betur.'

Engkau hanplah seorang manusia seperti kami juga, tutur kaum Shaleh.

Apa png mengistimewakan engkau daripada kami? I(arena itu, datangkanlah

suaUr mukjiatyangmenunjukkan kebenaranmu, jika kamu orang png sungguh-

sungguh benar.

Ssato taa4zihii noaqAul lahaa syirbuw wa lakum syirbu yaumin
,rra'lrarrn : Slraleh berkau: 'Ini seekor unta betilu, yang juga mempwryai

fugion tertentu dari air nirururya. Kanw pun mempwtyai bagian tertentu

furi nirunwt pafu lari yang ditauukan-'
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Mendengar ucapan kaumnya itu, Shaleh segera menjelaskan tentang status

unta )ang didatangkannla: 'Wahai kaumku, ini adalah seekor unta milik Allah
png menjadi mukjizat bagiku unnrk membuktikan kebenaranku. Unta mendatangi

tempat minummu pada hari tertentu dan kamu mendatanginp pula pada hari
lainnya png juga sudah ditentukan. Unta itu mempunyai bagian dari air dan

kamu mempunyai bagianmu sendiri."

Menurut Qatadah, apabila tiba harirya untuk meminum, maka unta Shaleh

meminum seluruh air dalam sumur umum lang ada, sedikit pun tidak terdapat
sisa untuk kaum Tbamud. Menurut lahiriatrnya, unta ini adalah suatu tanda mukjizat
bagi Shaleh )ang memang luar biasa keadaannla. Seandainp hanp seekor unta
biasa, tentulah tidak bisa membuktikan kebenaran Shaleh.

Wa laa tamassuuhaa bi suu-in fa ya'khu4ztkum 'aizsabu yaumin 'a-
zhiim: "Janganlah lamu menyentuhnya dengan menimbullan gangguan
yang menyebablan lamu ditimpa oleh azab hariyang besar."

Janganlah kamu mengganggu unta ini, kata Shaleh memberi tahu kaumnp.
Kamu tidak boleh memukulnya dan tidak boleh menyembelihnla. Apabila kamu
melanggar larangan itu, maka kamu akan dibinasakan oleh azab pada suatu hari
yang sangat besar huru-haranla.

Fa'aqarauhaa fa ash-bahuu ruadilniin. Fa a-kha4zthumul'a4zaabu :
Malu, merel<a menyembelihrrya, lalu menjadilah omng-omng yang sangat
menyesal (di belalung hari). Ifurena itu, merela ditimpa aznb.

Sesudah beberapa lama bersama-sama mereka, onta itu meminum air mereka

secara berganti-ganti, mereka menyembelih unta Shaleh, dengan alasan
mengurangi haknla untuk mendapatkan air bersih untuk minum. Tetapi setelah
menyembelih unta itu, mereka merasa sangat menyesal, karena takut ditimpa
azab Allah. Sesudatr mereka menyembelih unta, Shaleh mengatakan bahwa mereka

diberi penangguhan waktu tiga hari. Tiap hari dalam tigahari itu muncul berbagai
macam bencana. Pada hari ketiga datanglah gempa )ang sangat hebat dan petir
yang sangat dahsyat, png menyebabkan mereka musnah seluruhnya.

Inru fii dzsalilu la aayatan : Sesungguhnya yang demikian itu terdnpat
tanda-tanda.

Pada peristiwa )ang sangat ganjil itu terdapat suatu petunjuk png besar

lang membuktikan kebenaran dari apa png disampaikan oleh Rasul Shaleh kepada

mereka.

Wa maa luaru ak4saruhum mu'miniin : Dan kcbanyalun merelu tidnk
beriman.

,)
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i
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Walaupun demikian keadaan yang mereka hadapi, sebagian besar dari mereka

tetap tidak mau beriman. Bahkan, terus-menerus dalam kekafiran.

Wa intu rubbalw la huwal 'aziizur ruhiim : Dan sesungguhrrya Tfuhanmu

benar-bmar Tbhanyang Maha Kems tuntutan-It$a lagi Maha Kelal mhmat-

I{ya.

Ttrhanmu png berbuat ihsan kepadamu, sungguh merupakan T[han png
Maha Keras tuntutan-Np lagi Maha IGkal rahmat-Nla.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisah Shaleh dengan kaumnya,

TSamud.

776

(160) IGum llttr mendustakan para rasul. ra

(161) Ketika saudaramereka, Luth, berkata

kepadaqa : iA.pakah kamu tidak mau

bertakwa?"

(162)'Sesungguhnla aku adalah seorang

razul kepercayaan untuknu. "

(163) 'Maka berbaktilah kepada Allah dan

taatilah aku. "

(164) %.ku tidak meminta sesuatu upah
terhadap tugasku ini. Upahku haqa
alor mengharapkan kepada Tbhan yang

memelihara alam."

(165)'Apakah kamu mendatangi orang-
orang lelaki dari anak-anakAdam?"

(166) "Kamu (justru) meninggalkan apa

)ang telah dijadikan untukmu oleh
Ttrhanmu, yakni isteri-isterimu.
Sebenarnya kamu adalah kaum 1ang
melampaui batas."

(167) Mereka menjawab:'Sungguh, jika
engkau tidak berhenti (dari dak-
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wahmu), wahai l-uth, tcntulah engkau
menjadi orang yang diusir dari
kampunghalamanmu."

(168)Jawab Luth: "Sesungguhnya aku
adalah seorang yang membenci
perbuatanmu."

(169)'Wahai T\rhanku, lepaskanlah
(selamatkanlah) aku dan keluargalu
dari kekejian perbuatan mereka. "

(170)Maka, Kami melepaskannya dan
seluruh keluargaqa.

(171) IGcuali seorang perempuan tua yang

tinggal bersama orang-orang yang
ditimpa azab.

(l72)IGmudian Kami binasaken semua
orang lainnp.

(173)IGmi turunkan kepada mereka hujan
(api). Maka, itulah seburuk-buruk
hujan png diturunkan kepada oxang-
onmg )ang telah diberi peringatan.

(174)Sesungguhnya yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda.
Tbtapi kebanyakan mereka tidak mau
beriman.

( I 75) Sesungguhnf TUhanmu, benar-benar
Tbhan png Maha IGms nffutan-Nla
lagi Maha lGkal rahmat-Nla.

qYlw;tfis
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TAFSIR

Ifudzdubot qaumu luwhinil munaliin. klz qaah lahun a-khunhwn luu-
thun a laa tauaquun. Innii bkum rusuulun aniin. FA Uqullaalu wa a-
thii'uun. Wa maa asdn*um 'abihl min ajrin in ajrtya illaa'alaa mbbil
'aahmiin= Kaum lilth mendtstakan pam msul. IQtila saudam meteka,
Ittt h, be nanya kq adansa : W akolt kamu rtdak mau be rtalw a ? S aung gulntyv
afu adahh seonmg rusul kqercayaan untulottu. Mala berbahilah kqada
Allah dan taatilah afu. Ahr rtdak mmtinta sesuotu upah terhadap ngasht
ini. Wahru honry afu norglwrrykon kqada Thlnn yng mqulilwru qlan.'

Kaum Luth, sebagaimana kaum TSamud dan kaum 'Ad, juga mendustakan
Rasul. Nabi Luth men)reru mereka, seperti halrya Nabi Nuh, Hud dan Shaleh,
menyeru kaumrya masing-masing.

I

I

r

I
I

i



Surat 26: asy-Syu'uaa' 2965
luz 19

Iffh adalah anak Haran, saudara lbratrim. Beliau beriman kepada pamannya,

Ibrahim, bahkan kemudian juga turut bersama pamannla itu. Ikmudian Allah

mengutus dia unnrk mendafwaf,i penduduk Sadun (Sodom), masuk bagian negeri

iotoloi", dekat Baitil Maqdis. Kala itu, penduduk Sadun adalah kaum png

sangAt buruk pekertirya- Mereka mempersekutukan Allah'

Lgth bertanya kepada mereka: 'Apakatr kamu tidak mau bertakwa? Aku ini

adalah seofimg nasuf kepercalaan png diutus kepadamu. Bertakwalah kepada

Allah, Tuhan-yang Maha geikuasa dan taatilah aku png akan menyebabkan

kamu bisa mendapat kelepasan. Aku tidak meminta upatr terhadap tugasku ini'

Aku harya mengharap upah dan pahala dari Allatl semata'"

A ta,tuttnodz ilUktutru mirul 'aalamiin. Wa ta4zlruutu maa klwlaqa

lohol mbbtrhum min antaai*u11| : *Apalah lurnu mendanngi orwtg-

omng lelaki dari anak-oruk,4dam? Ifumu (iustru) meninggalkan apayang

rcun aiioai*o,, wtutoltu oleh Tfuhanmu, yaloi isteri-isterimu.,,

Apakah kamu melakukan perbuatan )ang sangat keji ini?.Yaitu, menggauli

ooog.r"ng lelaki (homoseksual, sodomi) dan tidak memperisteri orang-orang

p"r"ilpu*i padahal, mereka itu telah dihalalkan oleh Allah untukmu.

ful afium quumun 'olduun : .sebenantya lamu adalnh laum yang

melamPaui balas.'

IGmu ini, kata Luth kepada kaumnya, sungguh merupakan orang-orang )ang

memang berhak dipandang telah membuat permusuhan dan melampaui batas-

uatas yirg oitetaptan oleh-s1ara'. Kamu mengerjakan perbuatan keji png belum

pernah dilakukan oleh seorang pun sebelummu'

@ahu lail lam tantahi yaa luu-thu la takuuruntw mirul mukh-miiin :
llercka meniawab: 'Sungguh, jila englau tidak berhen! @ari dalcwahmu),

walrui Luthr, tentutah engtau menjadi oranS yang diusir dari l<ampung

lwlanwwtw."

Jika engkau tidak menghentikanusaha dakwahmu, tangkis kaum Luth, pastilatt

kami akan irengusirmu dari kota ini dan kami akan menyita semua hartamu'

Ogalr innii li 'amalikwn mirul qaatiin : Jawab lttth: "sesunggulutya aht

aAaUn seorung yang membenci perbuntanmu''

Aku bersih dari perbuatanmu dan aku sangat membencirya, tegas Luth'

Semua anqm,rrmu tiaak akan memadharatkan aku. Aku ingin melepaskan diri

dari perilakumu.

BtWi rtqirywa ahlii min moaya'naluot :''Walni Ttthortht, lqaskanlalt

aetanut*onlah) afu dan ketwryalat dai ftelcejionperbrmtan merel(a"'
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Wahai T[hanku, tutur Luth selanjutnp, lepaskanlah (selamatkanlah) aku
dan keluargaku dari azab WnE akan menimpa kaumku akibat perbuatan mereka
yang buruk itu. Jauhkanlah aku dari azab-Mu, baik di dunia maupun di akhirat.

Fa rujjainaahu wa ahlahuu ajna'iin. Illaa 'ajuuznnfil ghoabiriin : Mala
I{ami melepaslunnya dan seluruh lceluaryanya, l<ecuali seorang perempuan
twtyang tinggal bersama orailg-orang yang ditimpa azab.

Kami menyuruh Luth dan keluarganya keluar dari kota, sebelum bencana
ditimpakan kepada kaumnp. Hanla seorang saja dari isteri-isteri Luth yang terus
tinggal bertahan bersama kaumnp, tidak mau keluar. Dialah yang binasa di
antara keluarga Luth.

Tbumma dammarnal aa-khariin, Wa amiharrna 'alnihim ma-thamn fa
saaq ma-tharul mun4rariin : Ikmudian l(nmi binasalan semua omng
lainnya. I(ami rurunkan kepada merela hujan api. Mala, irulah seburuk-
buruk hujan yang diturunlun kepada orang-orang yang telah diberi
peringatan.

Kiami (Allah) membinasakan mereka )ang tinggal di dalam kota yang tidak
mau pergi bersama-sama Luth. Kami menurunkan hujan api kepada mereka.
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa bencana png diturunkan saat itu adalah
hujan batu.

Inna fii d.znalilw la aayatan : Sesungguhnya yang dcmikian itu benar-
b enar t erdap at tanda-tanda.

Dengan menyelamatkan Luth dan keluarganya serta membinasakan orang-
orang kafir dengan suatu bencana menunjukkan adanya tanda png besar, yang
membuktikan kebbnaran Rasul.

Wa maa luana ak-tsaruhum mu'miniin : Tetapi kebanyalan merela tidak
mau beriman.

Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka tidak juga mau beriman.

Wa inna rubbalu la huwal 'aziiw ruhiim : Sesunggulvrya Tfulnrunu benar-
benar Tfuhanyang Maha l{ems tunrutan-Itlya lagi Maha Kel@l rahmat-I{ya.

TUhanmu adalah Ttrhan png Maha Keras tuntutan-Np terhadap hamba-
hamba-Np
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan kisah Luth beserta kaumnya,
segolongan orang yang mengerjakan perbuatan yang paling keji, png belum
pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum mereka.

777

(176) Ash-habul Aikah telah mendustakan
para rasul.t5

(177)Ketika Syu'aib bertanya kepada
mereka: 'Apakah kamu tidak
bertakwa?"

(178)'Sesungguhnya aku adalah seorang

rasul png kepercalaan untulsnu."

(179) "Maka bertakwalah kepada Allah dan

taatilah aku. "

(180) iAku tidak meminta suatu upah
terhadap tugasku ini. Upahku, aku
hanya mengharapkan kepada Tbhan
semes[a alam."

( I 81 ) 'Sempumakanlah olehmu takaran dan
janganlah kamu mengurangi hak-hak
manusia."

(182) "Dan timbanglah dengan neraca )ang
baik (adil). "

(183) "Dan janganlah kamu mengurangi
hak-hakmanusia dan janganlah meng-
adakan kerusakan di muka bumi."

(184) "Dan bertakwalah kepada Allah yang

telah menjadikan kamu dan orang-
orang ),lang sebelum kamu."

(185) Mereka menjawab :'Sesungguhnp
engkau dari ormg-onmg )ang terkena

banyak sihir. "16

(186)'Engkau tidak lain adalah manusia
seperti kami dan sungguh kami

ri Kaitlon dungan kisah Ash-hatnrl Aikeh .{"lam

16 Ksitlsn dengan S.17: al-Israa'.
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menyangka engkau onmg-orang )ang
dusta."

(187)'Maka, turunkanlah kepada kami
beberapa gumpalan awan, jika engkau

onmg-orang yang benar. "

(188)Berkata Syu'aib:'T\rhanku lebih
mengetahui apa png kamu kerjakan. "

( I 89) Mereka mendustakanrya, lalu mereka

ditimpa azab dengan diturun-kan awan
yang memayungi mereka; sesung-
guhnya yang demikian itu adalahazab
hari yang besar.

(190) Sesung.guhn>a yang demikian benar-

benar terdapat tanda. Sebagian besar

dari mereka tidak beriman.

(1 91 ) Sesungguhrya TUhanmu benar-benar
Ttrhan png lvlaha Keras funtutan-Nla
lagi Maha Kekal rahmat-Np.

@a*r€;Krvs;t\'dh45L

'15;'"JEeE;'y-lri\

TAFSIR

Ihdzdztba ash-haabul ailwtil munaliin. Idz qaala lahum syu'aibun a lna

tattaquun. Innii lakum rasuulun amiin. Fat taqullaaha wa a4hii'uun.
Wamoa asdukum 'alaihi min airinin airiya ilha 'alaa rubbil 'aalamiin:
Ash-habul Ail@h telah mendustal@n pam msul. Ketil<a S)u'aib bertarrya

kqada merela: "Apal<ah lamu tidak benalcwa? Sesungguhnya aht adalah

seorctng msul lrepercayAan untulonu. Mala bertalcwahh kepada Allah dan

taatilah afu. Aht tidakmeminta sesulutu upah terhadap rugasht ini. Upahht,

aht lnnya mengharaplan lcepada Tfuhan semesta alnm. *

Syu'aib diutus oleh Allah kepada kabilahnp sendiri, kabilah Madyan dan

kepada penduduk Aikah. Aikah adalah suatu daerah yang sangat subur.

Mereka dikatakan mendustakan para rasul, padahal png mereka dustakan

hanplatr Syu'aib, karena mendustakan seorang rasul dipandang sama dengan

mendustakan semua rasul, mengingat tugas mereka adalah sama: menyeru kepada

agmna tauhid.

Syu'aib tidak dikatakan diutus kepada saudara-saudaranla, seperti nabi-nabi

lain, karena dia memang bukan dari penduduk Aikah, tetapi penduduk Madlan.
Karena itu, penduduk Madpnlah png dipandang sebagai saudaranya.

Tbtapi menurut IbnlQtsir, penduduk Madpn dan Aikah adalah satu. IGdang-

kadang mereka disebut penduduk'Madpn dan kadang-kadang disebut penduduk

Aikah.
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Syu'aib berAnp kepada mereka: 'Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah

)ang telah melimpatrkan nikmat-Np kepadamu? Yakinilah bahwa aku adalatt

nasut Altan png diutus kepadamu. Oleh karenanp, bertakwalatr kepada Allah
png telatr memberikan daerahmu sebagai daeratr )ang sangat subur dan taatilah

aku. Aku tidak menerima sesuatu upah atas usahaku ini."

Selain itu, Syu'aib juga mengatakan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi

sebelumnya: Nuh, Hud dan Shaleh. Thgas mereka memang satu atau sama, laitu:
menyeru hamba Allah untuk bertakwa, taat, dan ikhlas dalam beribadat. Semua

rasul tidak dibenarkan mencari keuntungan dunia dari pelaksanaan tugasnp dan

diharuskan menderita kesukaran untuk memperoleh pahala dari Allah pada hari

akhirat.

Sesudah seseorang rasul menjalankan tugas pokok dan umum ini, barulah

masing-masing rasul mengarahkan usahanya kepada perbaikan masprakat dan

mengobati penyakit-penyakit yang berkembang dalam masprakatnla masing-

masing.

At{ul luila wa laa talarunuu minal muklt-siriin : "sempurnnlanlo}t ole}rmu

talaran dan i anganlah lumu mengurangi hak-hnk manusia. "

Apabila kamu menjual sesuatu kepada orang lain, takarlah dengan takaran

y6ng sempurna (akurat). Janganlah kamu mengurangi hak-hak orang lain png
merugikan mereka. Demikian pula apabila kamu membeli, janganlah kamu

meminta takaran png lebih besar daripada takaran yang dipergUnakan untuk

menjual.

Wa zinuu bil qisahansil musnqiim : "Dan timbanglah dcngan nemca

yang baik (adil)."

Timbanglah, baik untuk dirimu ataupun untuk orang lain, dengan timbangan

yang betul.

wa laa tab-ftlnsun rutbsa anyyaa<hum : "Donianganlah lannu mmgumngi

hak-hak manusia."

Janganlah kamu mengurangi hak-hak orang lain, baik dalam takaran,

timbangan, bilangan, ataupun ukuran.

Wa laa tal s au fil ar4hi mufsidiin : " Dan i anganhh mcngadal@t l<erusalan

di mula bumi."

Janganlah kamu membunuh, menjarah, menyamun, merampok, dan

menimbulkan kerusakan di dunia.

Wat taqulla4zii khnlaqakum waliibillatal awwaliin : uDan bertalcwalah

lqada Attah yung telah mmiadikan l@mu dott ofimg-ofttttg yang sebelwrunu. "

t,
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Thkutlah kepada azab Allah lang telah menjadikan kamu dan telah menjadikan

orang-orang yang sebelummu yang lebih kuat daripadamu dan lebih kaya.

Misalnla, kaum Hud )ang mengaku dirinp sebagai manusia yang paling kuat.

Qaaluu innamaa anta mitul mwahhariin : Merela meniawab: "Sesung-

guhnya engl@u dari orang-omng yang terl<etu banyak sihir.

Oleh karena mereka memang kaum png berkepala batu, maka mereka pun

menolak ajaran-ajaran Syu'aib dengan mengatakan: "Engkau, wahai Syu'aib,

adalah seorang yang telah berulang-ulang disihir oleh akalmu."

wa maa anta illaa ba-syarum mils-lurua : "Engl<ant tidak lnin adalah

manusia sePerti lamL'

Selain itu, engkau juga hanp seorang manusia seperti kami juga. Thk ada

suatu keistime\\aan bagimu atas kami.

Wa in na-zhunnula'la mitwl itaaAAtin : oDan sungguh lami menyangla

englau omng-orang yang dusta."

IGmi pkin, bahwa engkau adalah orang )ang sengaja membuat kedustaan.

Engkau sekali-kali bukanlah seorang rasul png diutus oleh Allah.

Fa asqith 'ahinaa kisa fam mirus somaa-i in kunta minash shaadiqiin :
*Mal(a, turunt@nlnh l<epada lami beberupa gumpalan awan, iila englau

omng-orang yang benar. "

Jika engkau benar seorang nabi, turunkanlatr kepada kami beberapa gUmpalan

awan yang akan menjadi azab bagi kami.

Qgak mbbii a'lamu bi man ta'maluun : Berlwta S)u'aib: "Tfuhanht, lebih

mengetahui apa yang lamu l<erialan."

Aku, jawab Syu'aib kepada kaumnya, tidaklah ditugasi untuk memasukkan

iman ke dalam lubuk jiwamu. Tidakpula diberati dengan tugas menghisab semua

perbuatanmu. Aku hanya bertugas menlampaikan perintah Allah dan Allahlah
yang sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia akan membalas perbuatan-

perbuatanmu.

Fa lwdz4zsbuuhu fa a-kha4zthurn'a4zoabu yaumizlt zhullati inrwhuu
luatw 'a4znaba yaumin 'a-zhiim : Merelu mendustalannya, lnlu merela

ditimpa azab dengan diturunl<an awan yang memayungi mereka;

sesungguhnyayang demikian itu adalah azab lnri yang besar.

Mereka tetap saja mendustakan Syu'aib. I(arenanla, Allatr menjatuhY,anazab

dengan azab yutg mereka minta sendiri, pitu beberapa gpmpalan awan )ang
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mengandung azub. Pzrda suatu hari, mereka tiba-tiba merasa udara sangat panas

dan menyesit tu, napas, yang tidak dapat ditolong oleh suatu naungan, air dan

minuman. Hingga terpaksalatr mereka keluar ke suatu tanah lapang. Di sana

mereka Oinaungi oleh gumpalan awan yang menimbulkan hawa sejuk' Tetapi

sesudah mereka semua berkumpul di tempat inr, turunlah hujan api yang membakar

mereka seluruhnya. Ini adalah suatu hari yang paling besar azabnla di dunia'

Inna fij ilzaalilw ln aayatan : Sesungguhnya yang demikian benar-benar

terdapat tanda.

Dengan menyelamatkan Syu'aib dari bencana dan membinasakan kaumnya

dengan trirjan api terdapat tanda yang nFta yang membuktikan kebenaran Rasul

Syu'aib.

Wa maa kaana ak-tsaruhum mu'miniin : Sebagian besar dari merela

ildak beriman.

walaupun demikian yang telah dilakukan oleh Allah, kebanpkan kaummu,

hai Muhammad, sama dengan orang-orang terdahulu itu, tidak mau beriman'

Wa inna rubbalu la huwal 'aziizur ruhifin -- Sesungguhnya Tfuhanmu itu

benar-benar Tfuhanyang Maha l{eras tuntutan-I'{ya lagi Maha Kel@l mhmat-

Nya.

TLrhanmu yang telah meninggikan kedudukanmu adalah T\rhan yang Maha

IGras tuntutan-N1a, dan kemauan-Np tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun'

Dia Maha lGkal rahmat-Nya dan menangguhkan pemberian azab kepada orang-

orang yang durhaka supala mempunyai kesempatan untuk beriman.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisah Syu'aib dengan kaumnya,

penduduk Madpn dan penduduk Aikah. Dia mengutus Syu'aib kepada kaum

yang berperilaku curang dalam takaran dan timbangan, serta membuat kerusakan

iAuln masyarakat. Oleh karena mereka tetap menolak kebenaran, maka Allah

membinasakannla dengan menurunkan hujan api yang membakar mereka

seluruhnla.

Dalam surat ini kita mempelajari tujuh kisatr dengan ringkas. Tetapi kesemua

itu menunjukkan bahwa al-Qur'an adalatr datang dari alam gaib. Natijah-natijatl

ftesimpulan-kesimpulan) png diperoleh oleh para nabi terdatrulu sama dengan

natijatr-natijatr >ang diperoleh oleh Nabi kita. Pada mulanla, nabi-nabi itu dalam

kond.isi lemah, teApi paOa akhirnla mendapat kemenangan )ang gilang-gemilang'
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778

(l V2) Dan sesung guhnya al-Qur' an adalah
kitab png dinrrunkanolehTUhan png
memelihara semua alam ini.r7

(193)Telah diturunkan oleh ar-Ruh al-
Amin.

(l%)Ke dalam jiwamu, supaya engkau
menjadi salah seonmg yangme,mbawa

kabar takut.

(l95)Dimrunkan di dalam bahasa Arab

)ang nlata.

(1 %) Dan sesungguhnp sebutan al-Qur'an
benar-benar terdapat dalam Kitab
orang-orang terdahulu.

( I 9) Apakah tidak menjadi suatu tanda bagi

mereka bahwa ulama-ulama Bani
Israil mengetahui perihal Muham-
mad?

(198) Dan sekiranp Ikmi menurunkan al-

Qur'an atas sebagian orang Ajam
(non-Arab).

(199)Lalu dia membacakannya kepada
mereka; mereka tidaklah akan
beriman kepadanya.

(200) Demikianlah IGmi telah meneguhkan

nafru pengingkaran ke dalam jiwa
orang-ofirng lang berdosa. tE

(201) Maka, mereka tidak beriman ke-
padanya hingga melihat azab yarig
pedih."

QU2)Maka, azab akan datang kepada

mereka secara tiba-tiba, sedangkan

mereka tidak mengetahuiqa.
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(2G) Mereka pun bertanla: 'Apakah tidak
diberikan penundaan kepada kia ini? "

(204)'Apakah mereka meininta azab IGmi
disegeralan?"

(2(E)'Bagaimana pendapatmu, jika IGmi
memberikan kpada mereka kejalaan

hidup unnrkbeberapa lama masarrla?"

(206)IGmudian datanglah kepada mereka

azab yang dijanjikan.

(XfiI)lkkayaan mereka dan kemewahan

hidupnya tiada memelihara diri4a
dari azab.

(2ffi)Dan karni tidek membinasakan suatu

kota, melainkan telah ada rasul-rasul
yang menakuti (memPeringatkan)
merela.

(209) Untuk peringtan bagi mereka. Kami

ini bukanlah onng-onngyang zalim.

(210) Dan setan-setan itu bukanlah yang

menunmkan alQur'an.'I
(211) Trada lapklah setan-setan itu lang

menmmkannyd dan mercka Pm tidak
s:mggup menurunlaonla-

(212) Scsungguhnp setan-setan itu telah
disingkirkan dari mendengarkan
pembicaraan malaikat.

z), q/ tlr./ (244
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TAFSIR.

wa finulun ta tarviila mbbil'otbmiin. Naztb bihir nairul amiin.'Aha
qalhikt lit*nttrw mitul mun4ziriin. Bi lisaanin 'arubiyyim mubiin :
oat sesmgguturya al-Qur'an adolah Kitab yang ditutlotkan oleh Tfulnn

Wry memclilnm semu, alam ini. Telah dirurwkan olch ar-Rth al-Amin l<e

dalan jiwanu strya.v0 arykau mmiadi salah seomng yung rrunbatta kafur
mquhni. Diurwkan di dalan fuhasa Amb yang ntata-

Al-Qur'an png diturunkan kepadamu, hai Muhammad, adalah kitab )ang

difimnkan s@ara berangsur-angSur oletr T\rhan png memiliki alam ini. Kitab

itu diturunkan oleh Jibril, malaikat png dipercalai melatsanakan tugas risalatt

dan png melaSani a@-ryat png diturunkan. Dia menurunkan kepadamu dan

t I(ridm deryp' bagim ilal S.ll: asbShaaffaar
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dia membacanya di hadapanmu hingga hatimu dapat memahaminya untuk menakuti
kaummu. I(arenanp, al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, supaya mereka
(kaummu) tidak punp alasan untuk menolaknya. Selain itu, juga bisa menjadi
bukti atas kebenaranmu.

Wa intwhuu lafii zuburil awwaliin : Dan sesungguhnya sebutan al-eur'an
benar-benar terdapat dnlam kitab omng-orang terdahulu.

Sebutan al-Qur'an dan penegasan tentang ketinggiannp telah terdapat dalam
kitab-kitab nabi terdahulu. Kitab-kitab itu menerangkan bahwa kelak akan datang
Muhammad saw. dengan menerima al-Qur'an, yang sekaligus menjadi saksi atas
kebenaran kitab-kitab terdahulu dan juga menguasainla.

A wa lam yakul lahum aa-yatan ay ya'lamahuu ,ulamaa-u banii isma-
ii1 : Apakah tidak menjadi suatu tanda bagi merelu bahwa ulama-ulama
Bani Israil mengetahui perihal Muhammad?

Apakah tidak cukup bagi mereka sebagai saksi atas kebenaran Muhammad,
sebab ulama-ulama Bani Israil sebelumnla telah menegaskan bahwa di beberapa
tempat dalam Kitab rhurat dan Injil disebutkan tentang sifut Muhammad dan
perilakunp. Para musyrik Quraisy selalu pergi kepada ulama-ulama Bani Israil
dan menerima keterangan-keterangan tentang Muhammad dari mereka itu.

Dijelaskan oleh ats-Tba'labi dari Ibn Abbas bahwa penduduk Mekkah
mengutus orang-orangnla datang ke Madinah menemui pendeta-pendeta yahudi

untuk bertanp tentang masalah Muhammad. Para pendeta Yatrudi itu menjawab
bahwa: "Ini memang masa kedatangan Muhammad dan merekajuga menerangkan
sifat-sifut serta perilakunya. "

Walau nazzsltuahu 'alaa ba'dhil alamiin. Fa qam<huu'alaihim maa
luanuu bihii mu'minuun : Sekiranw l{ami menurunlan abQur'an kqada
sebagian orang Ajam (non-Amb). I-alu dia mernbacalawtya kqada merelu;
merela tidaklah berimnn lup adanya.

I(ami (Allah) telah menurunkan al-Qur'an kepada seorang Arab dengan bahasa
Arab png jelas. Sekiranp Kami menurunkannla kepada orang Ajam (non-Arab),
lalu orang itu membawa al-Qur'an kepada mereka (Quraisy), tentu mereka tidak
akan beriman juga. Tbntu saja mereka akan mengemukakan berbagai alasan.

Ifu dznalilu salakruahufii quluubil mujrimiin : Demikianlnh Kami telah
meneguhlan nafsu penginglaran l<e dahm jiwa omng-omng yang berdosa.

Sebagaimana IGmi telah memasukkan ke dalam jiwa mereka nafsu untuk
mendustakan, jika dibacanp oleh orang Ajam, begitu pulalatr Kami memasukkan
nafsu untuk mendustakan ke dalam hati orang-orang )ang berdosa, kafir-kafir
Mekkah, jika al-Qur'an dibaca oleh orang Arab.



luz 19 Surat 26: asy-Syu'araa' 297s

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini berarti: Sebagaimana IGmi telah

memasukkan syirik dan nafsu untuk mendustakan ke dalam hati orang-orang
musyrik, beginr pulalah Kami memasukkan al-Qur'an, iman, dan tauhid ke dalam

hati orang-orang yang mukmin.

Laa yu'minuuna bihii hattaa yaruwul 'a4znabal aliim : Mala, merela
tidak beriman l<epadanya htngga melihat azab yang pedih.

Mereka tidak akan mengimani Nabi Muhammad dan al-Qur'an. Mereka
juga tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor Fng menarik mereka untuk
beriman, bahkan mereka tetap dalam kesyirikan, sehingga datanglah azab menimpa

dirinya.

Fa ya'tiyahum bagh+ataw wa hum laa yasy'uruun : Mala azpb alan
datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedanglan mereka tidak
mengetahufurya.

Fa yaquuluu hal nahnu mun-zharuun : Merela pun benarrya: "Apalah

tidak diberilun penundaan kepada kita ini?"

Ketika itu,. barulah mereka mengeluh dan mengharap-harap akan diberi
kesempatan beberapa saat, supa)a dirinp dapat mengerjakan amalan ketaatan

yang tidak mereka lakukan pada waktu lampau. Mereka yakin, yang demikian itu
tidak mungkin dikabulkan. Namun, mereka lakukan juga sekadar untuk melipur
hati.

IGtika Nabi Muhammad mengancam mereka dengan azab, mereka pun selalu

bertanya dengan nada mengejek: 'IGpan azab itu akan menimpa kami?" Maka
Allah menjawab:

A fa bi'a4znabinaa yasta'iiluun : Apalah merela meminta aznb Kami
disegeralan?

Apakah mereka meminta supaya l(ami menyegerak.anazab? tanla Allatt kepada

Muhammad. Ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Telah nyata bagi

mereka bagaimana IGmi membinasakan umat-umat yang telah lalu, umat-umat
yang gagah perkasa.

A fa m-aita im matta'ruahum siniin. Tbumma iaathum maa luanuu
y uu' aduun. Maa agh-rua' anhutn maa kaaruat y umatta' uun : B ag aimana
pendaptitmu, jila lfumi memberilan kepada merelu l<ejayaan.hidup untuk

bebempa lama masanya? I{emudian datanglnh l<epada merela aub yang

dijanjilan. I{ekayaan merela dan l<emewahan hidupnya tiada memeliham

dirinya dari azab.
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Bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, jika Kami berikan kejapan hidup
beberapa lama kepada mereka, kemudian datanglah azab menimpanla dengan
tiba-tiba, pitu azab png telah dijanjikan? Apakah kejapan dan kemewahan
png telah Kami berikan kepada mereka pada waktu lampau itu dapat menolak
azab yang menimpa mereka atau dapat meringankannla?

Wa maa ahlakrua min qaryatin illaa lahaa mun4ziruun. Dzikma wa maa
kunrua zhaalimiin : I{ami tidak membinasalan sesuatu l<ota, melainlan
telah ada rasul-rasul yang menafuti (memperingatlan) merela. Untuk
peringatan bagi merela. I(ami ini bulanlah omng-orang yang zalim.zl

ICmi (Allah) tidak membinasakan suatu kota, kecuali sesudah Kami mengutus
rasul kepada penduduknla, yang membawa kabar gembira, menyampaikan kabar
menakuti, serta menyeru mereka kepada jalan png lurus dengan berbagai cara

)ang mengandung hikmat dan pelajaran. Kesemua itu Kami lakukan untuk
memperingatkan mereka dan menunjukinya kepada jalan yang dapat melepaskan
mereka dari aztb.IQmi sedikit pun tidak berlaku zalim dalam membinasakan
mereka. Kami membinasakan mereka, karena keingkarannp terhadap nikmat
I(ami, dengan menyembah selain IGmi, meskipun berbagai hujjah sudah
dikemukakan kepada mereka.

Wa maa tarwzznlat bihisy syayaa4hiin. Wa maa yamba-ghii lahum wa
maa yasta4hii'uun. Intuhum 'anis sam'i la ma'zuuluun : Dan setan-
setan itu bulanlahyang menurunlan al-Qur'an. Tiada layaklah setan-setan
itu yang menurunlarutya dan merela pun tidak sanggup menurunlannya.
Sesungguhnya setan-setan itu telah disingkirl<nn dari mendengarl<nn
pembicaman mnlnilat.

Mereka selalu berkata: 'Muhammad adalah seorang Kahin @eramal) dan
al-Qur'an adalah suatu tenungan (ramalan) png dibisikkan oleh setan kepadanp. "
Ttrduhan itu dibantah oleh Allah dengan firman-Np: "Al-Qur'an sama sekali
bukantenungan )ang diturunkan oleh setan. Bahkan, setan tidak layak menurunkan
al-Qur'an dan tidak akan sanggup melakukan hal itu. Sebab, setan tidak lagi
dapat mendengar tutur kata malaikat."

Walhasil, al-Qur'an bukanlah tenungan-tenungan png diturunkan oleh setan,
karena:

1. Isi al-Qur'an tidak sesuai dengan kehendak setan. Setan bermaksud
meryrcsatkan manusia dan merusak mereka, sedangkan al-Qur'an sebaliknla,
menyuruh perbuatan makruf dan mencegah png munkar.

2. Setan tidak mempunyai daya untuk menerima al-Qur'an dan untuk
menpmpaikanrya kepada orang lain.
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3. Setan tidak mungkin berhasil mendengar al-Qur'an. Sebab, mereka memang

disingkirkan dari kemungkinan mampu mendengar al-Qur'an waktu
diturunkan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa al-Qur'an yang telah
menerangkan kisah nabi-nabi adalah wahyu-Nya yang diturunkan kepada hamba-
Np dan Rasul-Nya, Muhammad saw., oleh Jibril dalam bahasa Arab png jelas.

Nama Muhammad pun telah disebut-sebut dalam kitab-kitab terdahulu, lang
juga diketahui oleh ulama-ulama Bani Israil. Seandainya Allah menurunkan al-

Qur'an kepada orang Ajam (non-Arab), lalu orang Ajam itu membacanla kepada

mereka, maka orang-orang Quraisy tentu tidak mau mengimaninya.

Pada akhirnya, Allah membantah tuduhan para musyrik yang mengatakan

bahwa al-Qur'an merupakan hasil tenungan semata dari Muhammad png
dibisikkan oleh setan. Jelas dan npta bahwa al-Qur'an tidaklah mungkin
diturunkan oleh setan dengan beberapa sebab yang telah diterangkan di dalam

ayat-alat ini.

779

(21 3) Maka, janganlah kamu menyeru Allah
beserta tuhan lain yang menyebabkan

kamu menjadi orang png diazzb.

(214) Dan peringatkanlah keluargamu yang

dekat.2

(215) Dan rendahkanlah dirimu kepada

orang-orang yang mengikutimu dari
orang-orang yang sudah beriman.

(216) J'ika mereka mendurhakai engkau,
katakanlah kepada mereka : "Sesung-
guhnya aku terlepas dari apa yang

kamu kerjakan. "

(217) Bertakwalah kepada Tbhan png Maha

Keras tuntutan.Nya lagi Maha Kekal
rahmat-Nya.

dwyAt66.rA$f 't:#
di{,;t!t 'rf#:,{;
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22 Kaitkan dengan S.39: az-Zumar.
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(218) Yitu Tirhan yang melihat kamu, ketika

kamu bangun berdiri untuk ber-
sembahyang.

(219) Dia pun melihat gerakan-gerakanmu
bersama orang-orang yang bersem-
bahyang bersamamu.

(220) Sesungguhnya Allah itu, Dialah yang

Maha Mendengar lagi Maha Me-
lihat.

Ostatl:a\S;

*#,dri,iL

er$1ieA,Y,s$t

TAFSIR

Fa laa tad'u ma'allaahi ilaahan on-kham fa takuuru minal mu'adz-
dztbiin : Mal(a, janganlah lamu menyeru Allah beserta tuhan hin yang

menyebablan lamu menjadi orang yang diazab.

Ikhlaskanlah ibadatmu hanya kepada Allah. Janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan-Np, karena orang Fng mempersekutukan
Allah akan ditimpa azab.

Wa an4zir 'asyiimtalul aqrubiin : Dan peringattenlnh t<elunryamu yang

del<at.

Jelaskan, hai Muhammad, kepada keluargamu yang dekat mengenai semua

azab Allah png akan ditimpakan kepada orang-orang png mengingkari-Nya

dan mempersekutukan-Nya.

Diriwayatkan oleh Bukhari danMuslim dari Abu Hurairah, katarya: "Ketika
ayat ini turun, Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di
Shafu. " Di antara mereka ada )ang datang sendiri dan ada pula yang mengirimkan
wakilnya. Sesudah mereka berkumpul, beliau pun berkhotbah: "Wahai golongan

Quraisy, selamatkanlah dirimu dartazab neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah

dirimu dari neraka. Wahai golongan Bani Hasyim, selamatkanlah dirimu dari
neraka. Wahai Bani Abdil Muththalib, selamatkanlah dirimu dari neraka, dan

wahai Fathimah binti Muhammad, selamatkanlatl dirimu dari neraka. Aku, demi
Allah, tidak dapat menolongmu dari azab Allah, aku hanya dapat menghubungimu

selaku keluargaku di dunia ini saja."

Hadis Rasul ini memberi pengertian bahwa bangsa dan keturunan tidak dapat

memberi sesuatu manfaat dalam menghadapi hari akhirat.

Wakh fiilh janaahakn li manit taba'aka minal mu'miniin : Dan
rendahkanlah dirimu l<epada omng-orang yang mengihttimu dari orang-
orang yang sudah beriman.
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Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yang telah
mengikuti kamu. sebab, )ang demikian itu lebih mampu menarik hati mereka
dan cinta kasihnya kepadamu.

Fa in 'a-shaulufa qul innii barii-um mim maa ta'maluun : Jikn merela
mendurhalai mglau, latalenloh l<epada merela: "sesunggufutya afu terlqas
dari apayang lamu lurjalan."

Jika kerabatmu dan keluargamu tidak menuruti kamu, hai Muhammad, maka
katakanlah kepadanla: iAku sama sekali terlepas dari (tidak bertanggung jawab
terhadap) kedurhakaanmu yang telah diancam oleh al-Qur'an. Kamu, kelak akan
diberi pembalasan atas dosa-dosamu pada hari akhirat nanti."

Wa tawaklul 'alal 'aziizir mhiim. Alla4zi yamnlm hiina taquum. Wa
taqallubalw fis saajfuliin : Benalcwalnh englau kqada Tfuhnn yang Maha
I{eras tuntutan-Nya lngi Maha Kel@l mhmat-Nya. yaituTfuhanyang melihat
lamu, ktila lamu bangun berdiri untuk bercembaltyang. Dia pun merihat
gemlan-geralanmu bersamn omng-omng yang bers embaltyang bercamamu.

Serahkanlah semua urusanmu kepada Allah png Maha Kuasa, png dapat
membela kamu dari berbagai bencana dan dapat mengambil pembalasan untuk
kamu dari musuh-musuhmu, png telah mencurahkan rahmat-Np kepadamu.
Dialah, Allah png melihatmu ketika kamu berdiri untuk bersembahpng bersama-
sama dengan orang lain atau untuk berdiri bersembahpng tahajud dan Dia pula
png melihat kamu, ketika engkau berdiri, ruku', dan sujud bersama-sama dengan
orang-orang png bersembahpng besertamu.

Kata "sujud" dipakai sebagai ganti kata 'sembahlang" di sini untuk memberi
pengertian bahwa masa bersujud adalah suatu masa png paling mendekatkan
hamba kepada Tirhannp.

Innahuu huwas samii'ul 'aliim : sesungguhrrya Allah iru, Dialah yang
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Allahlah yang Maha Mendengar semua tutur katamu dan yang Maha
Mengetahui semua perbuatanmu, baik png kamu rahasiakan ataupun png kamu
lahirkan. Dia Maha Berkuasa memberi pembalasan kepadamu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan gmpat
macam perintah:

1. Mengikhlaskan ibadat hanp kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya.

2. Menakuti (memperingatkan) kerabat-kerabatnya yang dekat sebelum
memperingatkan manusia yang lain.
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3. Merendahkan diri kepada para mukmin.

4. Menprahkan diri kepada Allah, Tl.rhan )ang Maha l(uasa.

780

(221) Apakfu aku memberi tahu kamu,
kepada siapa setan-setan itu turun?

Qll)Setzn turun (selalu pulang pergi)
kepada orang-orang yang sering
berbohong dan banlak dosa.

(223)hru pembohong itu memperhatikan
dengan baik apa yang dikatakan oleh
setan dan kebaryakanmereka adalah
orang png dusta.

(ZVl)ha ahli s5raia mereka diikuti oleh
onmg-omng Sang sesat.a

(225)Apakah tidak kamu lihat bahwa ahli-
ahli qair itu berjdan tidak tcntu arah

di dalam semualembah?

(2?5) Dan sesungguhnya mereka menga-
takan apa )ang tidak mereka kerjakan.

(227) Melainkan mereka yang beriman dan
mengerjakan amalan saleh, serta
selalu meqabut Allah dan mereka
menuntut kemenangan sesudah
mereka dialimi. Dan kelak, semuil
orang png zali6 ekan mengetahui ke
tempat mana mereka akan kembali.

(d'#r3/rliii,yw
d4$rg1t6
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y$AYvywv,*U6att' $gill,r:;{Wir

TAFSIR.

Hal urubbi-ukwn 'alan man tanazzthtsy syayaa4hiin : Apaleh ah.
manberi tahu lannu, kqada siapa saan-setan irururut?

Apakah aku memberitahukan kepadamu, \{a}rai manusia, tentang suatu
keterangan png berguna, )ang memungkinkan kamu dapat membedakan antara
wali setan dan \{ali Allah, kepada siapa setan itu turun dan bolak-balik, ketika
dia dapat mencuri sesuatu pendengaran?

2r Kaidon dengan S.81: at-Tirkwiir.
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Pekerjaan menenung (meramal) pada masa jahiliyah sangat besar
pengaruhnp. hra peramal mempunlai kedudukan png istimeua, lang dapat

memisahkan antara dua kabilah png sedang bertengkar dan dapat meryalesaikan

perkara-perkara yang musykil.

Hind binti Utbah, ibu Mu'awiph ibn Abi Sufpn, mempunlai riwalat )ang
menarik dengan suaminp. Suaminya png bernama al-Fakih ibn al-Mughirah
menuduh dia berzina. Hind beserta alahnla pergi kepada seorang tukang tenung
(katrin), lalu si kahin (peramal) itu berkata: 'Pulanglah kamu sebagai orang )ang
bersih dari tuduhan dan kamu akan melahirkan seorang putera png akan

memegang kekuasaan )ang namanp Mu'awi1ah." Begitu Hind mendengar

keterangan itu, dia menoleh kepada suaminla al-Fakih, serala berkata: *Aku

akan melahirkan anak dari suami png bukan kamu." Kemudian menikahlah

Hind dengan Abu Suflan.

Taruzznlu 'alaa kulli affaakin alsiim : Setan turun (selalu pulang peryi)
kepada onmg-omng yang sering berbohong fun banyak dosa.

Setan-setan itu turun bolak-balik kepada para pendusta )ang banlak berbohong

dan banyak dosa. Tegasnya, setan-setan itu datang kepada para peramal, lalu

membisikkan kepada mereka berbagai macam khalalan png kebanpkan tidak
sesuai dengan kejadian png sebenarn)a. Di kalangan Arab jahiliph terkenal

beberapa orang kahin, seperti: Sathih ibn Rabi'ah dan Syiq ibn Raham.

Yulquunns sam'a wa aklsarultum kaa4zibuun : fum panbohong iu
memperhatilan dengan baik apa yang dikntakan oleh setan dan kefun)akan
merelu adalnh omng yang dusta.

Para peramal (kahin) itu mendengar baik-baik apa )ang dikatakan oleh setan

atau menyampaikan apa png mereka dengar dari setan kepada orang lain, lang
mereka khayalkan yang kebaryakan tidak sesuai dengan kenyataan. IGbaryakan

mereka memang orang-orang png dusta.

Walhasil, terdapat perbedaan )ang nlata antara Muhammad saw. dengan

para penenung (peramal). Muhammad tak pernah berdusta dan senantiasa berlaku

benar. Sedangkan para kahin senantiasa berdusta, harya sedikit saja kebenaranrya.

Wasy syu' arun-u yattabi'uhwtul ghaawtann : fum altli syair, mercka diilati
oleh omng-omng yang sesat.

Para pengikut atrli spir adalah orang-orang )ang sesat, png menyimpang

dari jalan yang lurus, dan yang cenderung kepada kerusakan. Sedangkan para

pengikut Muhammad adalah orang-orang png bersujud dan takut kepada Allatt
serta bersikap zuhud.
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A lam taru annahum fii kulli waadiy yahiimuun : Apatah tidak lamu
lihnt bahwa ahli-ahli syair itu berjalnn tidak tentu amh di dalam semua
lembah?

Apakah tidak kau ketahui bahwa para ahli spir itu sering melalui berbagai
jalan yang berlawanJawanan atau tidak konsisten? Terkadang mereka memuji
sesuatu png sebelumnla mereka cela atau mereka memuliakan sesuatu sesudah
dihinanya. Mereka menyusun syair-spirnya dalam berbagai macam tujuan,
sedangkan pegangan mereka dalam menyusun spir adalah khayalan png tidak
berbatas. Semakin luas khayalannla, semakin baik syairnya. Tentu saja, syair
tidak memerlukan kebenaran, sehingga karenanya kerapkali melampaui batas.
Mereka adalah kaum pengkhapl png berpegang kepada rasa semata.

Wa anruhum yaquuluuru mut laa yafaluun : Dan sesungguhnya merekn
mengatalan apa yang tidak merel<n kerjalan.

Para ahli syair sering mengatakan apa )ang tidak mereka kerjakan. Iedang-
kadang mereka menganjurkan kita untuk berlaku murah hati, tetapi kadang
menganjurkan kita untuk berlaku kikir. Sering pula mereka menlcrang kehormatan
seseorang dengan syairnya, karena sebab png kecil. Spir-syair png beginilah
yang dicela oleh Rasul.

Tetapi tidak semua slair tercela. Spir yang mengandung hikmah dan
pengertian-pengertian png indah, baik menurut slara' ataupun menurut tabiat
dan tidak mengajak kepada perbuatan keji, tidak menimburkan nafsu merusak,
adalah spir-spir png dibenarkan oleh agama. Inilah sebabrya, Rasulullah suka
mendengar slair Umayph ibn Abil Shalti.

Illal ladziitu utmanuu wa 'amilwh shaalihaati wa dutrarullaaha lu-
tsiruw wan ta-sharuu mim ba'di maa zlrulimuu : Melainran merela yang
berimnn dan mengerjalan amnlan saleh, serta selnlu menyebut Allah dan
merela menuntut kcmennngan sesudah merelw diznlimi.

Melainkan ahli spir )ang menggubah spirrya untuk menegakkan kebenaran,
membela tanah air, dan memuji orang )ang berhak dipuji. spir ini merupakan
syair png dibenarkan oleh agama.

Karena itulah, Allah mengecualikan mereka png beriman dan mengerjakan
amalan-amalan )ang saleh, seperti Hasan ibn Tbabit, Abdullah ibn Rawatrah, dan
I(a'ab ibn Malik.

Ada riwayat png menyebutkan bahwa ketika ajat yang sebelum ini diturunkan,
datanglah Hasan, Abdullah, dan Ka'ab kepada Rasul sambil menangis. Mereka
menyesali diri karena sebagai ahli spir. Berkenaan dengan itu turunlah alat di
atas. Keempat sifut png terkandung dalam alat tersebut terdapat pada ahli-ahli
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syair kita ini. Memang, dengan syair-slair png mereka tujukan kepada orang-
orang kafir, mereka memperoleh kemenangan.

Wa sa ya'lamul la4riina zlwlamuu alya munqahbiy yanqalibuun : I{elak,
semua orang yang zalim akan mengetahui lce tempat mnna merelw alan
l<embali.

Mereka yang menzalimi diri sendiri, tidak mau memperhatikan ayat-ayat
Allah, dan membusuk-busukkan Rasulullah dengan syair-syairnya, mengetahui
ke mana mereka akan kembali sesudah mereka meninggal. Mereka akan kembali
ke neraka png ryala apinya tidak pernah padam.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setan-setan itu turun kepada
para penenung @eramal). Mereka itu selalu menunggu bisikan setan yang

sesungguhnya hanya berupa khayalan. Sesudah itu Allah menegaskan bahwa
Muhammad bukanlah seorang ahli syair, karena ahli spir adalah mengembara

)ang tidak tentu arahnla dalam berbagai persoalan, yang tidak jarang menimbulkan
pertentangan antara satu dengan lainnya.
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xxvil
AN-NAML

(Semut)

Diturunkan di Mekkatr sesudah surat asy-Syu,araa,,93 ayat

Kaibn deryan Surat Sebelumnya
Ada png mengatakan bahna surat ini terdiri atas 94 alat, dengan menjadikan

kalimat Thaa siin sebagai suaru ajat tersendiri. Adapun persesuaiannla denga,
suxat )aqg telah lalu (asy-syu'araa') adalah dalam hal-hal di bawah ini:
1. Surat ini merupakan pen),empurnaan dari surat )ang telah lalu. Selain

menjelaskan kisah nabi-nabi rng sudah dikemukakan dalam surat )ang telah
lalu, dalem surat ini ditambah dengan kisatr Daud dan Sulaiman.

2- hda beberapa tempat dijelaskan sebagian kisah png telah lalu secara lebih
luas lagi, seperti kisah Luth dan Musa.

3. Dalam kedua surat.ini ditandaskan batrwa al-eur'an turun dari sisi Allah.
4- Mengandung penenang bagi hati Rasulullah atas penderitaan-penderitaan

png beliau alami akibat tekanan maslarakat kaumnla.

.J
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>1;#tp
Dengan (merryebut) nama Allah yang Maha Pemurah,

yang s enantias a mencumhlan mhmat -I'Iya

(1) Tltoa siin = [ni, adalah tlua siin.Itrflah
alat-alat al-Qur'an dan apt-apt dari
Kitab pngnpta.r

(2) Apt-ayat itu sebagai petunjuk dan
kabar gembira bagi mereka yang

beriman.

Yaitu mereka yang mendirikan
sembahpng, mengeluarkan zakat, dan
mereka meyakini hari akhirat.

Dan sesungguhnp, mereka yang tidak
beriman kepada hari akhirat, IGmi
telah membuat pekerjaan mereka png
buruk tampak indah, sehingga karena-

nya mereka terus bergelimang di
dalamnya.

Merekalah orang-oftmg png tertimpa
azab paling buruk, dan pada hari
atfiirat mereka adalah orang-orang

)ang paling rugi.

Sesungguhnla kepadamu benar-benar
diberikan al-Qur'an dari sisi Tilhan
yang Mahh Hakim lagi Maha
Mengetahui.

Wu$rifirtgleiy"p
.1

W:fic't;{i
{d$ng)ti;t'ii}fl t'r;gu:il

g,J'Jd

ff {eWW5;;)iu;r;',#'ult";,y
a3i,1

(3)

(4)

(5)

(6)

TAFSIR

Thaa siin : Ini, adalah thaa siin.

Allah png Maha Mengetatrui apa maksud dan makna tlwa siin. Dialah png
mengetatrui perbedaan dan ratrasia png halus antara tlna siin miimyarrymenjadi

I Kaithn dengao bagian au,al 5.26: asy-Syu'araa'; S.31: Lugan; S.15: al-Hijr; ,Ln S.23: al-
Mu'mirnnm.
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pembukaan surat asy-Syu'araa' dengan thna slin yang menjadi pembukaan surat

an-Naml. Yang bisa kita ketahui adalah thaa siin ini diucapkan untuk menarik

perhatian orang agar mendengarkan apa )ang akan diucapkan.

Ttlka acyaaai qur'aani wa kitaabim mubiin : Itulah ayat-ayat al-Qur'an
dan ayt-ayat dari Kitab yang nyata.

Alat-Eat ini adalah alat-alat dari al-Qur'an dan juga ayat-ayat dari Kitab

)ang nlata menerangkan semua maksud, makna, tujuan, dan hukum-hukumnya

dengan jelas.

Pada permulaan surat al-Hijr, Allah mendahulukan perkataan 'Ayat-ayat dari

al-Kitab" atas perkataan 'a1at-a1at dari al-Qur'an yang nlata." Di sini Allah
mendahulukan "ayat-ayat al-Qur'an" dari perkataan "ayat-ayat dari Kitab yang

nyata.'Dengan demikian, Allah memadukan untuk kalam-Np (firman-Nya) ini
dua sifttpokok, pitu al-Qur'an dan Kitab. Dibuat demikian, karena kalam Allah
diwujudkan menjadi keryataan dalam bentuk bacaan dan tulisan.

'Al-Qur'an" dan "Kitab )ang nlata" di sini adalah semakna.

Hudaw wa busy-rw lil mu'miniin : Ayat-ayat iru sebagai peruniuk dan

lrabar ganbim bagi merela yang beriman.

Alat-alat yang diturunkan ini merupakan petunjuk dan pemberi kabar

(keterangan) yang menggembirakan bagi semua manusia. Tetapi yang dapat

mengambil manfuat dari al-Qur'an hanyalah orang-orang yang mukmin.

Nla4ziitu yuqiimuurush shahaan wa yu'tuutuz znluata wa hum bil aa'
klfiati hum yuuqinuu;n : Yairu merela yang mendirtlan sembalryang,

mangelwrlant ?nl@t, dan mqakini lnri akhimt.

Al-Qur'an adalah petunjuk dan pemberi kabar (keterangan) yang

menggembirakan bagi semua mukmin )ang mengerjakan amal-amal yang saleh

dan melaksanakan sembahpng png difardhukan dengan sesempurna mungkin.
Selain iur juga mengeluarkan akatyangmenyucikan harta dan dirirya dari kotoran,

serta mqakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah dan di sanalah semua

amalanrya dihisab. Karena itu, mereka mengerjakan ketaatan itu di dunia untuk
memperoletr pahala Allatr dan untuk menghindari siksa-Np.

Sembatryang png dimaksudkan di sini adalatr sembahpng lang benar-benar

dapat mencegah kita daifahsya @erbuatan keji) dan munkar, sekaligus menjadi
penghubung antara hamba dan Allah, serta benar-benar menjadi penawar jiwa

bagi manusia.

hra mukminlang memiliki sifat-sifrt seperti diterangkan itulah yang menjadi

rumus bagi semua hukum agama dan mereka dapat mengambil manfaat yang

hakiki dari al-Qrr'an.
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Inrut h4tiitu lu yu' miruutu bil u*himli ?[y! arrrum lalum a' maalalunn

fa hum ya,mahuun = s14junggttttnya, m,ercka yang tidak beriman kqada
-mri 

amimt, Kami telah membuat pet<eriaan merelu yang buruk turpak

indah, sehtngga larenanya merelu terus beryelilrung di dnlamnya.

Mereka )ang tidak membenarkan hari akhirat dan tidak mempergunakan

petunjuk-petunjuf A-Qur'an adalah orang-orang )ang gemar mengerjakan

perUuatan-png buruk, tetapi mereka anggap baik, serta terus-menerus dalam

iebingungan. aau orang-onmg )ang telah diajak mengerjakanperbuatan kebajikan

Oenga-n tJrtrtitr datrulu diterangkan keindatrannla, namun mereka tetap memilih

jalan png sesat.

Allah telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya yang

menjelaskan mana yang halal dan mana 16ng haram. Di samping itu, juga

menjelaskan perbuatan-perbuatan kebajikan dan menlatakan keburukan kejahatan

(kemaksiatan).

Illaa-ilul la4ziitu bhum suu'ul 'a4ztab : Merelulah omng-orang yang

tertimpa azab Paling buruk.

Mereka, )ang seperti disebutkan itu, menderita azab png buruk di dunia,

yaitu tewas dalam Perang Badar.

Wa hum fil aa-khilati hwntd akh-saruun : Danpada lari akhimt merela

adalah omng-omngyang paling rugi-

Di akhirat, mereka akan menjadi orang png paling rugi. sebab, azab yang

bakal mereka terima di sana adalatr azab yatgterus-menerus tiada henti'

wa innalu la tulaqqal quraatu mil ladun lukiimin 'aliim : Dan

sesunggufutya kepadamu berur-berur diberilan al'Qur'an dari sisi TUhan

yang Matn Hakim lagi Mala Mengetahui.

I(amu, hai Rasulullatr, diberi al-Qur'an png diturunkan oleh Jibril dari Allah

yang Maha Hakim lagi Maha Mengetahui, dan png melaksanakan semua

perUuatan-N1a sesuai dengan hikmat dan ilmu-Nla. Alat ini sebagai pembuka

bagi kisatr-kisatr png akan diterangkan tebih lanjut. Selain itu, juga sebagai

ruito prn g an batrwa al-Qur'an adalatr dari Allah png Maha Hakim.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan batrwa'pada hakikatrya haqa para

mukminlatr png sungguh-sungguh dapat menganrbil manftat dari apt-a5at al-

eur,an. Orang )ang tidak beriman kepada hari akhirat akan terus-menerus berada

dalam kesesatan dan membelakangi al-Qur'an. Karena itu, dia mendapat azab
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)ang buruk di dunia, dan di akhirat akan menghadapi kerugian yang lebih n1ata.

Al-Qur'an diturunkan dari Allatl kepada Muhammad.

782

(7) Jelaskan waktu Musa berkata kepada
keluarganya:'Sesungguhnya aku
melihat nlala api. Aku akan datangkan
suam berita (keterangan) darirya atau
aku dataUgkan sebuah suluh kepadamu

supala kamu dapat memanaskan diri
dengan api itu."2

(8) Maka, ketika Musa datang ke tempat
api, dia diseru: %llah memberkati
orang )ang benda di tempat api dan
orang-ormg di sekitarnp; Maha Suci
Allah png memelihara segala alam. "

(9) 'Wahai Musa, sesungguhnp hanp
Akulah Allah yang Maha Keras
tuntutan-Nla lagi Maha Hakim.

(10) "Dan campakkanlah tongkatmu."
Ketika Musa melihat (tongkatnya)
bergerak-gerak seperti seekor ular, dia
pun lari mundur ke belakang dan tidak
menoleh-noleh.'\4hhai Musa, jangan-
lah engkau takut, sesunggphrya para
rasul tidak merasa takut kepada siapa
pun di sisi-Ku."

(11) Akan tetapi ora4g yang berbuat 7xlim,
kemudian mengganti yang buruk
dengan png baik. Sesungguhnya Aku,
Tbhan yang Maha Pengampun lagi
MahaIckal rahmat-Nla.

(12) "Dan masukhnlah tanganmu ke dalam
leher bajumu, niscaya keluar putih
berseri (bersinar), bukan karena
sesuatu penyakit. Pergilah engkau
dengan sembilan mukjizat kepada
Fir'aun dan kaumnp. Sesunggutiqa
mereka adalah laum-kaum png fisik. "

V;arab;ig.ir,s!;d.W
o,"Jdt$*t:o$. o

it( v t ztzvl > |
o,9t-tJ,9.L-,->

;*WrtYV6'46W;,136:\L
qA:;:|fi{,;3-#{'5

&Kyb"flttitr'lf,ifilu

'ii;€uW.ti*+l):i"J>;v
citisilfslo:s,;;Jr".!ffi

' I(ailhn dsngu bagirn alfrir S.17: al-Isras'; S.7: al-Araaf; S.51: adz-Draariyaat, 52-53.
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(13)IGtika datang kepada mereka tanda-

tanda Kami yang terang dan nYata,

mereka pun berkata: 'Ini adalah sutu
ktrayalan png nlata."

(14) Mereka mengingkari ayat-ayat itu,
padahal diri mereka meyakini kebenar-

ann)a, karena zalim dan menlombong-

l<an diri. Maka, lihatlah bagaimana

akibat orang-orang yang membuat
kerusakan.

3?.(]};g,

TAFSIR

Iilz qaala muusut li ahlihii innii aatwstu naomn sa<atiikum minhaa bi
khabarin au aatiikum bi syihaabin qabasil la'allakum tashlhaluun :
Jelnslun waldu Musa berlata kepada keluarganya: "Sesungguhnya aht
metihat nyala api. Ah.t alan datanglan swtu berita (l<etemngan) darinya

atau aht datanglant sebuah suluh l@padmtu supaya lamu dapat memaruB l(ttn

diri dengan qi itu."

Terangkanlah, wahai Rasul Muhammad, kepada kaummu tentang kisah Musa

sewaktu memberi tahu isterinya, puteri Syu'aib. Pada suatu malam, Musa tersesat

di lembah Thuwa dalam suatu perjalanan. Saat itu, udara sangat dingin dan

gelap, sehingga Musa memerlukan api untuk memanaskan diri. Dalam keadaan

seperti itu, tiba-tiba dia melihat api di kejauhan. Karena itu, dia berkata kepada

isterinp: 'Aku melihat api, biarlatr aku pergi ke sana, semoga aku dapat membawa

suatu kabar (keterangan) tentang jalan mana lang harus kita tempuh. Atau aku

membawa sebuah suluh agar dapat kita pergUnakan untuk memanaskan diri."

Fa hmmaa jaa<hoa nwdiya am buurilw man fin naari wa man hauhhaa
wasub-haarwllaahi mbbil'aalamiin : Mal@, l<etila Musa datang l<e tempat

api, dia diseru: 'Allah memberlati omng yang bemda di tempat api dnn

omng-omng di sekitarnya; Maha Suci Alhhyang memelihnm segala alam."

Setelah Musa sampai ke tempat api, tiba-tiba dia mendengar suara dari alam

gaib png memberitahukan batrwa telah dicurahkan berkat kepada orang-orang

yang berada di tempat api dan sekitarrya. Sebenarrya, api yang dilihat oleh

Musa itu ternyata adalah cahala, png semula disangkanp api. Sebagian ulama

mengatakan batrwa png dimatsud dengan orang )ang di dekat api adalah Musa

sendiri dan para malaikat yang hadir waknt iru.

Allatr menyucikan diri-Np dari siht menyerupai makhluk dengan menegaskan

batrua Allatr suci dari semua )ang tidak la1ak, baik mengenai zat-Np maupun

siftt-Np. Selain itu, juga untuk memberi tahu bahwa png telah mengatur itu
T\rhan semesta alam.

vi;leitQyw
daj
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Yaa mutna inrwhuu arulbahul'azjizttl lwkiim : "Wahai Musa, sesung-

guw hanw Ahtlnlt, Alhh yang Malw Kerus tuntutan-Nyu lagi Malm Hakim.

Watrai Musa, sesungguhnla hanla Akulah, Allatr png Matra l(eras tuntutan-

Np lagi Maha Hakim dalam semua perkataan-Np dan semua perbuatan-Nla,

bukan png disembatr oleh kaum Fir'aun. Menurut pendapat sebagian ulama,

ketika Musa mendengar suara itu, dia bertanp: 'Siapakatr png berbicara dengan

aku ini?" Menerima pertanlaan Musa itu, Allah menjawab dengan firman-Nya

berikut ini:

Wa alqt 'a-slualu falammt raaahna tahtazztt la anruhaaiaannuw wallaa

mudbhaw wa lam yu'aqqib : "Dan canpaklanlah tonglatmu-" Ketil@

Musa melihat (onglatrya) beryemk-gemk sqeni seelcor ular diapun lari
mundur l<e belnkang dan tidak menoleh-noleh.

Sesudah Allah menjelaskan diri-Np kepada Musa, maka Dia memperlihatkan

suatu mukjizrrt yang menunjuk kepada kodrat-Np. Allah menyuruh Musa

melemparkan tongkatnp. Begitu dilempar, tongkat berubatr bentuk menjadi ular
png berjalan dengan cepat. Melihat kejadian itu, Musa langsung lari ke belakang

dengan sangat takutnya dan tidak menoleh-noleh lagi.

Yaa muusa laa ta-khaf innii laa ya-khaafu ladayyal munaluun : "Wahai

Musa, janganlah englau tahtt, sesungguhrrya pam msul tidakmemsa tahtt
lrepadn siapa pun di sisi-Kt."

Dalam keadaan seperti itu, Allatr menenangkan hati Musa: 'Wahai Musa,

jangantah kamu takut kepada ular dan ganggpannla. Sebab, para rasul tidak

merasa takut kepada siapa pun sesudah mereka berada di sisi-Ifu, selain kepada

Aku sendiri."

Itlaa man zJwlama tsunrru baddah husrum ba'da swin fa innii glufuurur
mhiiln : Alun tetapi omng yang berbwt zllim, kemudian mengganti yang

buruk dengan yang baik. Sesungguhnya Ah4 Tfuhan yang Maha Pengampun

lagi Mahn Kel(nl mhmat-l'lya.

Yang merasa takut hanplah orang-orang png zalim. Tetapi jika dia sudatt

bertobat, mengganti keburukan dengan kebaikan, maka Aku akan mengampuni

dosanla dan akan menghapuskan bekas-bekas dosanla.

Firman Allatl ini adalatr suau pemberiAtruan png menggembirakan manusia.

Semua orang )ang berbuat dosa dan kemudian meninggalkannya serta bertobat

kepada Allah, maka Allah akan menerimatobatrya. Alat ini jugamemberi isprat
bahwa kesalatran Musa datrulu sudah dimaafkan.
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Wa ad*ttil yadatu fii iaibilu taWt'ryi tui41r444 nin gluiri suu-in --
"Dan masulrJunlah tangawnu lce dalam leher baiumu, niscaya l<ehnr putih

beneri (benirur), bulan lareru sesuotu penyakit.'

Watrai Musa, masukkanlatr tanganmu ke dalam leher bajumu dan apabila

engkau keluarkan tanganmu akan tampak putih bersinar seperti sinar matahari,

bukan karena suatu penlakit.

Mukjizat )ang pertama adalatr berubahrya tongkat menjadi ular, benda mati

menjadi binatang. Mukjizat kedua adalatr berubahrya tangan dari keadaan biasa

menjadi bercahap yang dapat menerangi daeratr sekitarnp.

Fii t'ts'i aayaatin ilaa fir'awu wa qaumihii : "Pergilnh englau dengan

sembilan mulgiiznt kqada Fir'aun dan laumnya."

Pergilatr, kau Musa, kepadaFir'aun dankaumnla dengan membara sembilan

buah tanda mukjizat. Mukjizat png sembilan itu adalatr: 1. tongkat. 2. tangan

png menjadi putih berseri, 3. topan, 4. belalang, 5. kutu, 6. katak, 7. darah,

8. kemarau, dan 9. kekurangan buatr-buatran. Dalam kesempatan ini Allah hanla

menerangkan dua mukjizat saja.

Imatunn luaruru qawnan faasiqiin :'suungguhnya rnerelu adalah lannn-

laum yang fasik."

Fir'aun dan kaumrya adalah kaum png telah keluar dari kehendak fitrah

dan akal. Sebab, mereka mengakui dan membenarkan bahua Fir'aun adalah

nrhan.

Fa lammaa jaatt-hmt oayaofifiiog mub-shimtan qoaluu haa4ua sihrum

mubiin : I{etikn datang lcqada merela tailda-tanda Kami yang temng dan

nyata, merela pun berlata: "Ini adalah sutttu lduryalan yang nyata."

Setelatr datang tanda-tanda dan dalil png jelas dan terang kepada Fir'aun

dan kaumrya yang menunjukkan kebenaran Musa, mereka tetap saja menolaknla.

Batrkan mereka menuduh batrwa apa )ang didatangkan oleh Musa itu hanyalah

sihir.

Wa jahaduu bihaa was taiqarwt'haa anfitsuhum zhulmaw tea 'ufiiwwan:
Merelu mengingturi ayat'ayat itu, padahal diri merelca mqakini
l<ebenamnnya, l(arena ulim dan menyombongl(an diri.

Mereka mendustakan semua tanda itu dengan lisannp. Mereka menolak

kebenaran Musa. Akan tetapi sebenarnla mereka melakini bahwa tanda-tanda

itu hak (benar) dari sisi Allah. Mereka berbuat seperti itu karena tanda-tanda

tersebut merendatrkan kedudukan dirinya )ang tinggi. Selain itu, mereka akan

I
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merasa rendah bila beriman kepada Musa ( bila percap bahwa tanda-tanda itu
memang datangnp dari Allah).

Fan zhuurlaifa kaaru 'aaqibatul mufsidiin : Maka, lilmtlah bagaimann
akibat omng-onmg yang membuat kerusalun.

Maka, lihatlah wahai Rasul, bagaimana akibat png dialami oleh Fir'aun
dan kaumnla. Yaitu diusir dari taman-taman;ang indatr, mata air lang permai,

tanaman png menghijau, istana-istana )ang tinggi, dan kemudian karam di L,aut

Merah.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisah permulaan Musa diangkat
menjadi rasul dan mukjizat-mukjizat png diberikan kepadarya.

783

(15) Sungguh, I(ami telah memberikan
kepada Daud dan Sulaiman suatu ilmu.
Keduanya bcrkata: 'Segala puji
kepuryaan Allah png telah melebihlan
kami atas kebaryakan hamba-Np png
telah beriman."

(16) Dan Sulaiman telah mewarisi Daud,
sera berkata: 'Xhhai semua manusia,

kami telah diajar untuk mengetahui
bahasa burung dan telah diberikan
kepada kami semua jenis perkara,
bahwasanya ini sungguh keutamaan
yang nyata."

(17) Dan telah dikumpulkanuntr,rk Sulaiman

tentannla )ang terdiri dari jin, manusia

dan burung. Mereka bersama, tidak
bercerai-berai.

(18) Hingga apabila mereka telah sampai
ke lembah semut, berkatalah seekor
semut: 'Wahai jamaah semut, masuk-
lah kamu ke liang-liangmu agar tidak
dihancurkan oleh Sulaiman dan
tentaranya, sedangkan mereka tidak
mengetahui."
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(19) Maka tersenyum dan tertawalah
Sulaiman mendengar ucapan semut ittl
dan dia berkata: "Wahai Tirhanku.

Jadikanlah aku orang Yang tetaP

mensyukuri nikmat-Mu Yang telah
Engf,au curahlan kepadafu dan kepada

ayahku, supaya aku mengerjakan
amalan png saleh Png Fngkau ridhai

dan masukkanlah aku dengan rahmat-

Mu ke dalam golongan hamba-hamba-

Mu png saleh."

!"karln*a;v:#tgY#"

TAFSIR

Wa b qad aotainao daawuuda wa sulainaaru 'ilmaw wa qaalal hamdu

lilloohit lt,4zii W4twlanoa' alm lu't iirim min' ib aadihil mu' miniin --
Sungguh, Kami teWt memberil@n kqada Daud dan Sulaiman suotu ilmu.

Kethtanya berkata: 'segala puii lcqwtyaan Allah yang telah melebihlun

lwni atas kebanyakan lwnfu-Nyayang telah beiman.'

Allatr telatr memberikan kepada Daud dan kepada anaknla, Sulaiman, suatu

ilmu png berkaitan dengan zat-Nla, sifat-siftt jalal-Np dan kamal-Nla, suanl

ilmu yang dipandang sebagai ilmu png paling mulia, ilmu png mengumpulkan

febajikan dunia dan kebajikan akhirat. Dia juga memberi keduanp suatu ilmu,

lalu mereka mengamalkannya hingga penuhlatr jiwanp dengan kepkinan dan

kemauan )ang tegph untuk mengerjakan semua macam ketaatan, menjauhi-semua

macam maksiat serta bersyukur kepada Allatl. IGrenanla, keduarya berkata:

"Segala puji adalatr kepuryaan Allah png telah memberikan kepada kami kenabian

dan-Kitab, menundukkan setan, jin dan manusia ke bawah kekuasaan kami dan

melebihkan kami atas kebaryakan hamba-Np lang beriman."

Firman Allah ini mengisyaratkan keutamaan ilmu dan ulama dan

menggerakkan para ulama memuji ilmu lang mereka peroteh dan berlaku tawadhu'

serta6erpendirian batrwa di antara hamba-Np ada orang-orang )ang lebih alim

daripada mereka.

Wa wari4s a s ubimaanu daaw uuda : Dan suhiman t elah mart ari s i Daud.

Sulaiman menggantikan afatrrya Daud, baik dalam kenabian maupun dalam

pemerintahan. Allah telatl memudatlkan bagi Sulaiman untuk menguasai angin

dan jin.

Daud mempunlai 19 anak lelaki. Tetapi )ang mevarisi ilmunla, mewarisi

kenabian dan pemerintatran haryalah Sulaiman. Hal ini dikuatkan oleh keterangan

)ang menegaskan batrwa Sulaiman mengetahui batrasa burung dan memperoleh

segala macam nikmat. Bahkan, tentaranla terdiri dari jin, manusia, dan burung.
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Sulaimanjuga lebih luas kerajaanrya dan lebih ahli dalam memutuskan perkara
daripada qahnya. Hanla saja, alahnp, Daud, lebih banpk ibadatrya daripada
Sulaiman, demikian kata Qatadah.

Wa qaala yaa ayyulun rwasu 'ullimtwa man-thiqath thoiri : Sena dia
berlata: "Wahai sqnua marwsin, lami telah dinjar untukmmgetahui bahasa
burung."

Untuk menjelaskan nikmat-nikmat )ang telatr dicurahkan oleh Allatr kepada
dirinla dan untuk mensyukuri nikmat-nikmat )ang telah dikhususkan kepadaqa,
maka Sulaiman berkata: 'Wahai semua manusia. T[han telah memudahkan kami
memahami bahasa burung. Dengan kekuatan png telah diberikan kepadaku,
aku dapat mengetahui maksud-maksud burung."

Segolongan ahli taftir berpendapat bahwa Sulaiman mengetahui semua bahasa
binatang. Dalam alat ini hanla disebut bahasa burung, karena burung itulah
png menjadi tentaranla, selain mempunyai beberapa keadaan png luar biasa.
Misalnya, burung mempunyai suara )ang menunjukkan perasaannya dan
kebutuhannp. Suara kuda waktu meminta makanan tidak sama dengan waktu
memanggil jantannp. Suara kucing waktu terkurung dalam suatu tempat )ang
sempit berbeda suaranla dengan saat meminta makanan atau minuman. Ini semua
adalah hakikat png harus diakui.

Al-Baidhawi menafsirkan qat ini sebagai berikut: Mungkin sekali, ketika
mendengar suara burung, Sulaiman dapat mengetahui makna png dimaksudkan
oleh burung tersebut dengan kekuatan per:Niurnnla.

Ada riwEat bahwa sewaktu Sulaiman meleuati burung bulbul (serindit) png
sedang berkicau dan menari, berkata: 'Apabila aku makan setengatr buah-buahan,
maka semua )ang lain ini terpulang kepada dunia."

Wa uaiinoa min kulli syai-in : Dan telah diberilan kepada lami semua
jmis perlum.

Kami juga telah diberi semua apa )ang kami butuhkan dalam memerintah
negara danumat. Selain itu, Allah telah menolong kami mengenai agirma maupun

)ang menlangkut keduniaan.

Jelasnla, Allatr telah memberikanhikmah, harta, dan kekuasaan )ang sangat
luas kepada Daud dan Sulaiman, termasuk kekuasaan menundukkan jin, manusia,
burung, angin, binatang liar, dan semua binatang png lain.

Yang dimaksud dengan 'Allah memberikan kepada kami segala macam
perkara" adalah Allah memberikan kepada keduarya sebagian besar perkara,
bukan memberikan seluruhrya.

Inru luadrm la huwal fadh-lul mubiin : Baltwasanya ini merupalan
lreutamaanyailg nyata.
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Semua kebajikan png telatr diberikan kepada kami, baik berupa pelajaran

maupun pemberian lainnp adalah keutamaan )ang nyata, yang tampak pada

segenap manusia.

Wa hu-syiru li sulaimaarwiunwduhuu miruliinni wal insi wath thairi fa
hum yuuza,u.u.n : Dan tel.ah difumpullan untuk Sulaiman tentaranyayang

teraiii dari jin, manusia, dan burung. Merela benama, tidak bercemi-

bemi.

Allah telah mengumpulkan untuk Sulaiman tentaranya dari berbagai jurusan,

yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Mereka dikerahkan untuk memerangi

orung-ot*g )ang tidak tunduk kepadanya. Semua laskarnya itu dapat dikawal

dengan sempurna. Mereka semua dapatberjalan dengan kompak dan diatur dengan

tertib, sehingga tidak bercerai-berai.

Hattaa i4zta ataw 'alaa waadin tumli qaalat rumlatuy yaa ayyuhan

rumftd ktttttuu masaakitukum lna yah'thimantwkum sulaimannu wa

junuuduhw wa hum laa yasy'ura un : HWBa qabila mercla telah swnpai

ke lembah Semut, berlatalah seekor semat : "Wahni iamaah semut, masuklah

tamu l<e liang- linngma aga r ti dak dihancurlan oleh Sulaiman dan t mtamrrya,

s edanglan merela tidak mengetahui. "

IGtika Sulaiman dan tentaranya mendekati lembah semut, Sulaiman pun

mendengar suara raja semut )ang memerintahkan semut-semut lain supaya segera

masuk ke liang masing-masing sehingga tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranla

dengan tanpa disadari. Tentang di mana letaknp lembah semut, pendapat para

ahli masih simpang siur.

Fa tabassama dhaahitum min qaulihaa wa qaala rubbi auzi'nii an asy'

kum ni'matalul latii an'amta 'alayya wa 'aha waalidayya wa an a'mala

shoalihan tar4haahu wa ad-khilnii bi ruhmAilw fii 'iiboadil@sh shna-

lihiin : Mala tenenyum dan tertawahh Sulaiman mendengar ucapan semut

itu, dan dia pun berlata: 'Wahai Tfuhanht, iadikanlah aht omng yang tetaP

mensyuhtri-nitorut-Muyang tetah Engtau cumhlan t<epadnfu dan l<epada

ayahht, supaya aht mengerialan amalan yang saleh yang Englau rtdhai.

Masuftlunlah aht dcngan mhmat -Mu l<e dahm golongan lnmba-hamba- Mu

yang saleh."

Mendengar ucapan raja semut tersebut, Sulaiman tersenyum dan tertawa.

Sebab, raja semut itu mengatakan bahwa tentara Sulaiman tidak bermaksud untuk

membuat kejatratan. Hanla mereka tidak sadar akan rnenginjak dan membinasakan

semut-semut itu. Uffuk melatrirkan kegembiraannla, maka Sulaiman mensyukuri

Allatr danmemuji-Np.Sulaimanberdoa: "WatraiTbhanku, jadikanlahaku sebagai

orang )ang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu dan memelihara tugas syukur
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itu, agar aku tetap mensyukuri nikmat-Mu png telah Engkau curahkan kepadaku
dan kepada orang tuaku. Tetapkanlah aku untuk selalu mengerjakan amalan lang
saleh yang Engkau ridhai, dan matikanlah aku dalam keadaan sebagai pemeluk
agama Islam dan hubungkanlah aku dengan orang-orang lang saleh."

Ringkasnp, sulaiman memohon kepada Allah supap dirinp diperihara dari
semua perbuatan png menimbulkan kemarahan-Np dan dari sikap mengingkari
nikmat-Np. Di dalam doa itu, sulaiman menyebut nikmat-nikmat )ang telah
diberikan oleh Allah kepada aydhnla dan kepada diriqa sendiri.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menceritakan kisah Daud dan sulaiman, )ang
menjelaskan bahwa Dia telah memberikan kepada mereka berdua sebagian ilmu
agama dan dunia. Allah telah mengajar Daud tentang bagaimana membuat baju
besi dan mengajar sulaiman tentang bahasa burung. selain itu, Dia juga
menerangkan bahwa Sulaiman memohon kepada-Np supala diberi taufik untuk
tetap mensyukuri nikmat png diperolehnla, demikian pula ayahnp, dan supaya
ditetapkan selalu beramal saleh serta memasukkannya ke dalam surga.

784

(20) Dan Sulaiman memeriksa burung-
burung, dan beliau bertanya: 'Me-
ngapa aku tidak melihat burung hud-
hud, apakah dia dari burung-burung
yang tidak hadir di sini? "

(21) Sungguh, aku akan menyiksanya
dengan azab ymgkeras atau aku akan
menyembelihnya atau dia datangkan
alasan lang kuat kepadaku.

(22iMak^ setelah bepergian dalam waktu
png tidak lama, burung hud-hud itu
kembali, lalu berkata: 'Sa1a telah
mengeahui apa pngbelum kaukeahui
dan sala datangkan kepadamu suanr
keterangan pngmepkinlan dari kota
Saba'. "

(23) "Sesungguhnla aku mendapati seorang
raja puteri png memerintah penduduk
Saba' dan diberikan kepadarya segala
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macam perkara dan memPunYai
singgasana (istana) lang besar. "

(24) i{ku menjumpainya dan kaumnya
sujud kepada matahari, butan bersujud

kepada Allah. Setan telah memPer-
indah di mata mereka semua perbutan
yang dikerjakannp serta menghalangi
mereka mengikuti jalan yang lurus.
Karena itu, mereka tidak mendapatkan
petunjuk.

(25) "Setan memperindah kepada mereka
supaya tidak bersujud kepada Allah
yang mengeluarkan semua yang
tenembunyi di langit dan di bumi, serta

mengetahui semua apa yang kamu
sembunyikan dan apa yang kamu
lahirkan.3

(26) 'Allah, tak ada nrhan melainkan Dia,
png memiliki Arsy png besar. "

(27) Sulaiman berkata : "Kami akan menguji
ucapanmu, apakah kamu telah berlaku
benar ataukah kamu adalah pendusta."

(28) "Bawalah kitabku ini, lalu lontarkan
kepada mereka, kemudian jauhkan

sedikit dirimu dari mereka dan lihatlah
apa yang mereka rundingkan
(perbincangkan). "

(29) Raja pute ri itu berkata: 'Wahai
pembesar-pembesarku, lelah dilalang-
kan kepadaku suatu surat )ang mulia."

(30)'Sesungguhrya surat itu datang dari
Sulaiman dan 5s5rmgguhnla (surat itu)
dengan asma Allah yang Maha
kmunh lagi Maha Kekal rahmat-Np.

(31 ) 
*Janganlah kamu menyombonglen diri
kepadaku dan datanglah kepadaku
menyerahkan diri."

(32)Raja puteri itu berkata: 'Wahai
pembesar-pembesarkrl,' sampaikan
kepadaku pendapatmu mengenai
unrsanku ini. Aku tidak melalsanakan
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surtu keputusan sehingga kamu semua
hadir di hadapanku. "

(33) Mereka menjawab: "I(ami ini adalah
orang-orang yang mempunlai kekuatan
dan semangat berperang png meryala-
nyala, sedangkan urusan ini kami
serahlcan kepadamu. Maka pihrkanlah
apa yang kamu minta agar kami
melakukan."

(34) Raja puteri itu berkata: 'Sesungguhqa
semua raja, apabila memasuki suatu
kota setelah mengalahkanrya, tentulah
mereka mengadakan perusakan-
perusakan di dalamrya dan menjadikan
orang-orang yang mulia dari pen-
duduknya menjadi orang-orang ydng

hina; dan demikianlah png meieka
lakukan."

(3, i{ku akan mengirim kepada mereka
sesuatu hadiah, lalu tunggulah apa png
akan dibawa kembali oleh utusan-
urusan ki[a."

(36) Ketika utusan itu datang kepada
Sulaiman, beliau pun bertanla: i{pa-
kah kamu memberikan hartamu
kepadaku? Apa png telah diberikan
oleh Allah kepadaku lebih baik
daripada apa yang Allah berikan
kepadamu, (bahlon) kamu bergembira
dengan hadiah-hadiahmu. "

(37)'Kembalilah kamu kepada mereka.
Kami sungguh akan datang kepada
mereka dengan tentara kami yang
mereka tak akan sanggup menahannp
dan sungguh kami akan mengusir
mereka dari negerinya selaku orang-
orang )ang hina dan mereka dihina-
rendahkan pula. "

(38) Sulaiman berkata pula: 'Wahai para
pembesar, siapakah di antara kamu
yang akan membawa kepadaku singga-
sana raja puteri itu sebelum rakptnya
datang kepadaku dalam keadaan
menyerahkan diri?"
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(39) Jauab jin lfrit: i{lar alqn me,mbawanya

kepadamu, sebelum engkau bangun
dari majelismu ini. Sezungguhqa aku
benar-benar mampu mendatangkannla
dan bisa dipercap. "

(40) Orang )ang mempunlai suatu ilmu
yang diperoleh dari al-Kitab berkata:
iA.ku akan membawanya kepadamu
dalam sekejap mata. " Ictika Sulaiman

melihat singgasana telah berada di
hadapanrya, beliau pun berkata: '[ni
adalah suatu keutamaan dari ke-
utamaan-keutrmaan Tbhanku untuk
menguji aku, apakah aku mensyukuri
nilanat-Np ataukah aku mengingkari-
Nya. Dan barangsiapa bersyulor, maka

sesungguhnya dia bersyukur untuk
dirinya, dan banngsiapa mengingkari
nikrnat, maka sesungguhnp Tbhanku
Maha IQp lagi Maha Pemurah."

(41) Sulaiman berkata lagi: 'Ubahlah
bentuk singgasananya supaya kita
melihat, apakah dia (raja puteri) itu
mengenal singgasananla ataukah dia
menjadi salah seorang yang tidak
mengenalnya."

(4})Maka ketika raja puteri itu tiba,
ditaryailah dia: %.pakah singgasanamu
seperti ini? " Raja puteri itu menjawab :

'Seolaholah inilah singgasanaku. Dan
kami telah diberi ilmu sebelum terjadi
keadaan ini, dan kami adalah orang-
orang )ang menyerahkan diri."

(43) Dan Raja puteri telah dihambat oleh
pujaan-puj aannya (sesembahannya)
yang selain Allah. Sesungguhqa raja
putgri itu adalah dari orang yang
mengingkari kebenaran.

(44) Seorang prajurit berkata kepada raja
puteri: "Masuklah engkau ke dalam
mahligai (istana) ini." Ketika raja
puteri melihatnya, dia menpngka
seperti permukaan air, lalu dia pun
mengaugkat kainrya sehingga ampak-
lah betisrya. Melihel fox1 i1o, Sulaiman
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berkata: 'sesungguhnYa ini adalah

istana yang dibuatdari kaca png licin"'
Raja puteri menyahut: ' Wahai
T\rhanku. SesungguhnYa aku telah
menzalimi diriku dan aku meryarahkan

diri benama-sama Sulaiman kePada

Allah, Tirhan Yang memiliki segala

alam."a

TAFSIR

Wa tafaqqadath tluimfaqaala maaliya hn amlhud-huda am lunru mirul
gtualiiin : Dan Sulaimnn memerilcsa burung-burung, dan beliau bertanya:
1Mmgapa afutidakmelihnt burung lwd-lwd, qalah dia dari burung-burung

yang tidakhndir di sini?"

pada suatu hari, Sulaiman memeriksa barisan laskar burung dan beliau tidak

melihat burung hud-hud berada di antara laskar itu. I(arenanp, beliau bertaqa:

"Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah burung itu tidak nampak bagiku

ataukah memang sudah pergi tanpa sepengetatruanku?"

Sulaiman merasa heran, mengapa tidak melihat hud-hud, padahal beliau

belum pernah memberi izin untuk pergi. Sulaiman berpendapat bahwa kepergian

hud-huh dengan tidak meminta izin adalatr suatu dosa, dan karenanla beliau

mengancam hud-hud dengan azab, apablla tidak dapat mengemukakan alasan

yang benar.

La u'adz4zibanrwhuu 'a4zsuban ryodiidun au la dz-bahanrwhuu au la

ya'tiyannii bi sttl+Iuanim mubiin : SVngguh, aht alant menyil<sanya dengan

az1b yang l<ems atau aht al<an menyembelihttya atau dia dntanglun alasan

yang htat l<epadafu.

Aku akan memenjarakannla, kata Sulaiman tagi tentang hud-hud. Atau

mencabut butu-bulunla atau aku menyembelihnla supap menjadi pelajaran bagi

yang lain. Aku akan melakukan salatr satu dari yang telah aku sebutkan, jika

burung itu tidak mengemukakan alasan lang membenarkan perbuatannla.

Fa malu-tsa gtnim ba'iidin fa qaala alwttu bii maa lam tuhith bihii wa

jfilco min saba-im bi ruba-iy yaqiin : Setelah bqeryian dalam waldu
-yang 

tidak lama, burung hud-hud iru lcembali, lalu berluta: "saya telah
-mengetahui 

apa yang belam tau tretahui dan saya datanglan kqadamu

suotu letemngan yang mqakinlwn dari kota Saba'.'

' Kaithn dengao S.28: al-Qmtu$, 38; S.4O: Ghaafir, 36,37; S'3: Ali Imrao, 85'
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Tidak lama sesudah Sulaiman bertanya, burung hud-hud pun tiba dan
kemudian beliau bertanya tentang alasan kepergiannp. Burung itu menerangkan
dirinp telah menjumpai sesuatu png belum diketahui oleh Sulaiman dan
mengemukakan suatu berita (keterangan) png benar terjadi di negeri Saba'. Hud-
hud memulai ceritanla dengan kata-kata )ang menarik, pitu kisah kerajaan Saba'
dan raja puterinla png mengendalikan negeri itu, agar Sulaiman mau menerima
alasan png dikemukakan dan memperhatikanrya.

Allah mengilhamkan kepada hud-hud tentang pembicaraan ini, ketika
menghadapi Sulaiman )ang mempuryai aneka maqlm keutamaan untuk memberi
pengertian bahwa di antara makhluk png paling rendah, ada png mengetahui
tentang apa )ang tidak diketahui oleh Sulaiman. Dengan demikian, Sulaiman
tidak ujub @angga png berlebihan) atas dirinp.

Innii wajatturn raatan tamlikuhum wa ufiiyat min kulli syai-iw wa lahaa
'ar-syun 'a-zliim : 'Sesungguhnya aht mendapati seomng mja putei
yang memerintah pendtduk Saba' dan diberilun kepadanya segala macam
perlam dan mempurryai singgasarutyang besar."

Aku mendapati seorang ratu, tutur burung, pitu Bilqis binti Sprahil dari
keturunan Ya'ruba ibn Qahthan, puteri seorang raja png besar pengaruhnp,
)ang memerintah negeri Saba'. Ratu itu memperoleh semua apa )ang dibutuhkan
untuk memerintah negerinla. Dia mempunpi sebuah singgasana yang besar,
png belum pernah aku lihat bandinganrya.

Hud-hud menerangkan kepada Sulaiman tiga macam berita:

1. Negeri Saba' diperintah oleh seorang ratu )ang bernama Bilqis, puteri raja

)ang sangat luas pemerintahanrya ke seluruh negeri Yaman dan sangat disegani
oleh raja-raja tetangganla.

2. Ratu yang memerintah Saba' mempunyai laskar yang banyak, alat
perlengkapan png cukup, kekalaan png melimpah png jarang dijumpai
bandingannp.

3. Ratu mempuryai singg;asana (istana) png besar png bertatatrkan intan baiduri
terletak dalam istanarya png megah, )tstrg menunjukkan keagungan rajanla,
di antara pemerintatr-pemerintatr negeri tetangganla.

Wajattulwa wa qaumahaa yasjuduuru lisy syamsi min duunilhahi wa
uyyatw lahumusy syai4haanu a'moalahum fa shoddahum ,anis sabiili fa
hum laa yahnduun = 'Aht menjumpainya dan laumnya sujud lcepada
matulnrt, bulran benujudkqada Allah. Saantelahmempeindah di mata
merela semua perbtmtan yang dil<erjalwvtya serta menglnlangi mereta
mmgihrti j alan yang luras. Karcru itu, merela tidak madq a lun p etunj uk.

Akan tetapi, aku mendapai rajaputeri itu dan kaumnla menlembah matatrari
serta mengerjakan berbagai macam maksiat. Setan telatr memperdayakanrya,
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sehingga mereka menlangka bahwa perbuatan-perbuatan buruk png dilakukannya

itu seUigai perbuatan png baik. Setan telatr menghambat mereka dari jalan Allatl,

dan karenanp mereka tidak melaksanakan jalan png ditempuh oleh para nabi

dan para rasul, laitu sujud dan beribadat kepada Allatt.

Altaa yasjuduu tillaahil ttizii yukh-iid khabq fis samaawaati wal ar'
dhi wa yarlamu rnaa tukhfuurw wa maa tu'linuun : 'Setan memperindah

kqada merela sttpaya tidak ben4iud lqada Allah yung mengelrurlan semua

yang tersembunyi di tangit dan di bumi, sefta mengetahui semu.a apa yang

lamu sembunyilan dan apa yang lannu lahirlan.

Setan menghambat mereka bersujud kepada Allah, Tirhan yang dapat

melahirkan semua apa yang tersembunyi di tangit dan di bumi, serta mengetahui

apa )ang disembunyikan oleh hamba-hamba-Np dan apa png dilahirkan oleh

mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Allaahu laa ilaaha iltaa huwa rubbul 'ar-syil 'a-zhiim : 'All'ah, tak ada

tuhan melainlan Dia, yang memiliki Arcy yang besar."

Dialah Allah >ang berhak disembah, )ang mempunpi 'Arsy png besar dan

mempunyai kekuasaan png mutlak. Selain itu, tidak ada yang dapat menolak

ketetapan-Nla dan tidak ada png dapat membantah hukum-Np.

Qaala sa rwn-zhuru a studaqta am kunta mirwl lua4zibiin : Sulaiman

ienj aw ab : " I(ami alutt mengui i ucap anmu, ap alah lannu t elnh berlnfu bmar

ataul<ah lamu adalah P endustq.

Mendengar kisah dari hud-hud, Sulaiman berkata: "Kami akan

memperhatikan keteranganmu itu dengan sebaik-baiknp, sehingga kami bisa

mengetatrui, apakah kamu benar ataukatr pendusta."

klz-htb bi kitaabii haa4zta fa alqih ilaihim tsumman tawalla 'anhum fan
zhur maa4zta yarii'uun : 'Banalah kitabfu ini, lalu lontarkan kqada
merelra, l<emudian jauhl@tt sedikit dirimu dari merelu dan lilntlah apa yang

merelu rundinglun @erbincangl(an). "

Bawalah suratku ini kepada raja puteri itu dan lemparkan kepada mereka.

Kemudian jauhkan sedikit dirimu dari mereka dan perhatikanlatr apa png dirembuk

dan dirundingkan oleh raja puteri itu dengan pembesar-pembesar kerajaanrya.

Kemudian Allatr menerangkan isi perundingan mereka, dengan firman-Np:

Qsalut yu ayyulwl mab-u innii ulqiiya ibyya kitaabun luiin : Raia

puteri in berlata :'Watwi p onbesarp anbes arht, teloh dilayvnglan @afuht
suotu sumt yang mulia.'
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Sesudatr raja puteri membuka surat )ang dibawa oleh burung hud-hud dan

membacanla, iia-segeta mengumpulkan para pemuka rakpt dan'penasihat-

penasihatnya untuk bersidang. Berkatalatr dia: 'Wahai para pemimpin raklat'
'sesunggutrnya 

aku telatr menerima sebuah surat )ang mulia png dikirim oleh

seorang lang mulia."

Ayat inilah yang menjadi dasar untuk menegaskan asas musyawarah di dalam

negara. Walaupun alat ini menerangkan keadaan Ratu Bilqis, namun menjadi

peonjuk bagi iita, umat Islam, dan karenanla Thhan mengabadikan ucapan Ratu

di dalam al-Qur'an.

Ayat ini menunjukkan beberaPa hal:

1. IGcepatan hud-hud menpmpaikan surat kepada mereka'

2. Kesanggupan burung hud-hud memahami tutur kata mereka yang

merundingfan isi surat yang disampaikan kepada Ratir Bilqis'

3. Penerjemahan surat dengan perantaraan para penerjemah ke dalam bahasa

yang dipahami oleh penduduk Saba'.

4. Keharusan para utusan untuk menjauhkan diri dari tempat perundingan yang

membahas surat yang disampaikan, sehingga mereka memuspwalatkan surat

itu dengan bebas.

Kemudian Raja puteri menerangkan orang )ang mengirim surat itu kepadanya

dengan ucapannla:

Innahuu min suhiimaant wa intuhuu bismillaahir ruhmaanir mhiim.

Allaa ta,luu 'alolya wa'tuunii muslimiin : "Sesufigguhnp Sumt itu datang

dari Sulaiman dan sesungguhnya (sumt iru) dengan asma Allahyang Maha

Pemumh lagi Maha Ketul mhmat-I'Iya. Janganlah lamu menyombonglan

diri l<epadafu dan datangtah kqadafu menyemhlan dirt."

Surat ini datang dari Sulaiman danbunyinyaadalah: 'Bismillnahir mlmaanir

mhiim.Jangantatr kamu meryombongkan diri terhadap kami dan datanglah kepada

kami dengan tunduk dan paruh. Janganlah menantang."

Isi surat itu mengandung:

1. Penegasan tentang keesaan Allatl dan sifat ratrman rahim-Nya.

2. Melarang raklat Saba' mengikuti hawa nafsu dan mendesak mereka untuk

mengakui kebenaran.

3. Menyuruh mereka datang kepada Sulaiman selaku orang )ang menyerahkan

diri.

Qaal6 yaa ayyuhal mala-u afiuniifi amrii maa kwttu qaa4hi'atan 6mmn

tttfrao tasyiaduan : Mia putei itu berlmfa: *Walwi pembesarpqnbesarht,

sampailun lcepadafu pendapatmu mengenai urusanhr ini. Aht tidak

melnlrsanalan srutu kqutusan sehinggalamu semua lndir di hadapanht."
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untuk memperlihatkan asas muslawaratl dan demokrasi, Raja puteri itu
berkata: "wahai para pemimpin rakpt. Berikan pendapatmu mengenii isi surat
yang telah disampaikan kepadaku ini. Aku tidak akan bertindak sendiri, sehingga
kamu semua hadir di sini untuk bermuslawarah."

Qaaluu ruhnu uluu quwwatiw wa uruu ba'sin syadiidiw wal amru ilaiki
{an zlrurii maadzoa ta'muriin : Merera mcnjawab: 'Kami ini adntah oftmg-
omng yang mempunyai kelontan dan semanga beryemng yang menyala-
nyala, sedanglan utasan ini lami semhlan kepadamu. Mala pikirknnlah
apa yang lamu minta agar lami melahtlan.,,

Mendengar uepan Raja puteri itu, para pajabat tinggi kerajaan merasa dihina,
dan dengan serentak mereka berkata: "Kami ini adalah orang-orang )ang
mempunyai kekuatan, orang-orang )ang mempunlai keahlian dalam uerperang,
serta mempunlai perlengkapan senjata png cukup, sedangkan urusan perang
dan damai terserah kepadamu sendiri. Maka, pikirkanlah apa )ang baik untul
kami lakukan dan kami siap sedia menjalankan perintahmu.;

oleh karena nampak batrwa para pembesar cenderung kepada berperang,
Raja puteri itu pun mengemukakan jalan png baik untuk ditempuh.

Qaaht inrwl muluulu i4zna dakharuu qaryatan afsaduuhaa wa ja,aluu
a'izrnta ahlihaa a4zillataw wa lw4zsaliru yafaluun : Raja piteri itu
berlwta: "sesungguhnya semwt mja, apabila memasuki suatu kota setelah
mengalahlannya, tentulah merelu mengadalan perusalan-perusalan di
dalamnya dnn menj adilan orailg - orung yang matia dari p endudutotya mmj adi
omng-orang yang hinn; dan demikianlah merela lahtlan..
Oleh karena Puteri Bilqis adalah raja png bijakszn4, maka dia tidaklah

terpengaruh oleh kesombongan para pejabatnla. Ratu berkata kepada mereka:
'wahai kaumku, ini adalatr surat dari seorang raja. Jika kita menantangnla dan
kita memeranginla, mungkin sekali dia dapat mengalatrkan kita. Jika tita-taan,
lalu dia masuk ke negara kita dan melakukan perusakan. Raja-raja itu, apabila
memasuki suatu kota png sudah dikalahkan, dia akan merusak kota itu oan atan
menghinakan para pejabat tingginp. yang demikian itu sering sekali mereka
lakukan.

wa innii munilatun ilaihim bi hadiyyainfa rua-zltfiwum bi ma yarji,nt
munaluun : 'Alo.t ini alun mengirim kqada merela sesuatu twdiah,- lalu
tunggulah apayang alan dibma lrembati oleh unsan-utusan kita."
Aku mempunpi suatu pendapat png mungkin lebih baik, kata Raja puteri.

Yaitu kita mengirim kepada Sulaiman hadiatr unruk mengambil hatinpian nanti
utusan-utusan kita akan dapat menerangkan, bagaimana keadaan suiaiman png
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sebenarnla. Sesudah itu, barulatr kita bertindak lebih jauh. Pendapat ini diterima

oleh mereka semua.

Fa lammaa jaat sulaimaatw qaala a tumidduurwni bi maalin : I{etila

utusan iru datang kqada Sulaiman, beliau pun bertanya: "Apalah lamu

memberilan hartamu kePadaht ? "

Setelah utusan Ratu Bilqis menghadap Sulaiman dengan membawa berbagai

macam hadiah, Sulaiman bertanla kepada mereka: 'Apakah kamu memberikan

harta-hartamu kepadaku?" Sulaiman juga mencela perbuatan mereka dengan

mengatakan: "Aku bukan mencari dunia dan kekalaan. Aku hanya menghendaki

supaya kamu menyembah Allah, tidak menyembah matahari."

Fa maa aataaniyallaahu khairum mim maa aa-taakum : Apayang telah

diberilan oleh Altnh l<epadalu lebih baik dnripada apayang Allah berilun

kepadamu.

Hikmat, kenabian, dan pemerintahan yang telah diberikan kepadaku oleh

Allah, kata Sulaiman lebih utama daripada apa yang diberikan kepada kamu.

ful antum bi tutliyyaikum tafmhuun : '@ahlan) tannu beryembim dengan

hadiah-hadiahmu."

Karena tidak mengetahui agama, kamu bersenang-senang dengan hartamu.

Aku tidaklah seperti itu.

Irji' ilaihim fa la ru'tiyanrwhum biiunuudil laa qibala lahum bihaa wa la

rukh-rijanruhum mintua odzilhtaw wa hum shaa-ghiruun : "I(embalilah

lumu l<epada merelu. I{ami sungguh alan datang kepada merela dengan

tentam lami yang merelu tak alan sanSSup menahannya dan sungguh lumi

alan mengusir merela dari negertnya sel.aht omng-omng yang hina dan

merela dihinarendahlan Pula. "

IGmbalilah kepada kaummu, tegas Sulaiman la[i. Kami akan datang kepada

kaummu dengan sepasukan tentara yang kamu tidak sanggUp melawannya. I(ami

akan mengusirmu dari kampung halamanmu dan menjadikan kamu sebagai orang-

orang )ang hina dan selaku tawanan yang diperbudak.

Qaala yaa oyyuhal mola-u ayyukum ya'tiinii bi'ar-syihoa qabla ay ya'tuunii
muslimiin : Sulainnn be rtanv : " Walai p am p emb6 ar, s iq alult di antam

lamu yang alun membaw a lcep adafu s ing gas ana (t emp at dudttk mi a, tahta)

Raja puteri itu sebelum mlqatnya datang ftcpadafu dalam fteadaan

menyemhlun diri?"
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Ictika sikap Sulaiman tersebut sampai kepada Bilqis, sedangkan Bilqis juga
sudah mengetahui kekuatan negara Sulaiman, maka timbullatr keinginan Bilqis
untuk pergi kepada Sulaiman di Yerusalem dengan membawa hadiah yang besar.

Setelah Sulaiman mengetahui bahwa Bilqis akan menemui dirinp di ibu
kota negaranla, maka dia membangun sebuah istana besar png lantainp terbuat
dari kaca yang tidak biasa dilakukan di tanah Yaman.

Sewaktu perjalanan Bilqis telah mendekati kerajaan Sulaiman, maka Sulaiman
bermaksud memperlihatkan tanda-tanda kebdsarann)a, agar Bilqis beriman dan
membenarkan kenabiannla. Beliau bermaksud mengangkut singgasana kerajaan
Bilqis yang ditinggalkan di negerinla untuk menjadi rempat duduknp di dalam
istana png telah dibangunnya itu.

Sulaiman bertanp kepada tentaranla, apakah ada orang png kuat dan dapat
mengangkut singgasana Bilqis dari Yaman ke Yerusalem sebelum Bilqis tiba di
negerinya?

Qaala 'ffiitum mirul jinni aru aatiilu bihii qabla an taquuma mim
maqaamilw wa innii'alaihi laqawiyyun amiin : Jawab jin ffit: 'Aht alan
membawanya kepadamu sebelum engluu bangun dari majelismu ini.
Sesungguhnya aku benar-benar mampu mendatanglcannya dan bisa
dipercaya."

Mendengar pertanyaan Sulaiman itu, menyahutlah jin Ifrit: *Saya 
akan

membawanya ke sini sebelum engkau berdiri dari majelismu ini. Saya cukup kuat
untuk membawanya dan memeliharanla. "

Biasanya, Sulaiman meninggalkan majelisnya sebelum tengah hari.
Mendengar jawaban jin itu, Sulaiman berkata: 'Sa1a inginkan lebih cepat lagi. "

Qaalal h4zii 'indahuu'ilmum mirwlkitaabi aru aatiilw bihii qabla ayyar
tadda ilailw tharfulu : Orang yang mempunyai suatu ilmuyang diperoleh
dari al-Kitab berlata: 'Ah.t alwn membawanya kepadamu dalnm sel<ejap
mata."

Mendengar perkataan Sulaiman png menghendaki supala singgasana Bilqis
sampai ke istananla dalam waktu png paling cepat, maka menjawablatr seorang
png hadir dalam majelis itu dan mempunlai ilmu png dari al-Kitab, pitu Jibril
atau al-Khidhir menurut suatu riwalat: 'Saya akan membawanla dalam sekejap
mata." Apa png dikatakan itu pun terjadilah dalam sekejap.

Fa lammaa m<ahu mustaqirmn 'indalruu qaala lwaizaa minfudhli rubbii
li yabluwanii a asy-kuru am akfuru : I{etila Sulaiman melilnt singgasana
telah bemda di lwdapmnyw, beliau pun lterkan: "Ini adalah swttu keutamoan
dari keutamaan-l<cutamaan Tfuhanht untuk menguji aht, apalwh ah.t
mensyuhtri nilorut -I,lya atauluh aht meng ing lari-I,lya.'



luz l9 Surat 27: an-Naml

Setelah Sulaiman melihat singgasana Bilqis benar-benar telah berada di

hadapannp dalam sekejap mata, beliau pun berkata: 'Ini adalah dari keutamaan

Tirhanku dan sebagai suatu cobaan untuk menguji diriku, apakatr aku mensyukuri

nikmat-Nya ataukah aku mengingkari nikmat-N)a. "

Semua nikmat, baik bersifat jismiph (fisik), bersifrt ruhiyah ataupun bersifrt

aqliyah (akal) adalah pemberian Allah, png dianugeratrkan untuk menjadi ujian.

Wa man syaluru fa inrumaa yasy-kuru li rufsihii wa n an lrafaru fa inru
mbbii gluniyyun luriim : "Dan bamngstqa bercyufun mala sesunggulmya

dia benyuhtr untuk diirrya, dan bamngstapa mengtnglari nilorat, mala
sesungguhnya Tfulnnfu Maha Knya lagi Maha Pemttmh."

Sulaiman mengatakan seperti itu, karena beliau menginsafi bahwa seseorang

yang mensyukuri nikmat Allatl, faedatr kesyukurannp kembali kepada dirirya
sendiri. Barangsiapa mengingkari nikmat Allah, maka d65x keingkaran itu juga

menimpa dirinp. Kata Sulaiman: 'Sesungguhnla Tlrhanku adalah Tbhan yang

Maha IQya lagi Maha Pemurah. Thhanku tidak memerlukan syukur para hamba

dan murah dalam membalas kebajikan dengan berlipat ganda."

Qaala nakkiruu lahaa 'ar-syahaa rwn-zhur atahtadii am takuunu minal
la4ziina laa yahtaduun : Sulaiman berl<ata lagi: "Ubahlah bentuk

singgasananya swaya kita melihat, apalah dia (Raia puteri) itu mengenal

singgasananya ataulah dia mmiadi salnh seomng Wng tidak mengennlnya. "

Sulaiman berkata kepada laskar-laskarnya setelah singgasana Bilqis sampai

di istananp. 'Ubahlah sebagian bentuk dan keadaan singgasana ini, agar kita
melihat apakah Bilqis mengetahui bahwa singgasana ini milikrya ataukah dia

tidak mengenalinya lagi. "

Fa lammaa jaatt qiiln a haaka4zna 'ar-syttki qanlat lu annahuu hu.wa:
Mala l<etila Rajaputeri itu datang, dimnyailah dia: "Apalah singgasanamu

sqerti ini?' Rajaputeri iru meniawab: "Seolnh-ol.ah inilah singgasanaht."

Setelatr Bilqis datang, Sulaiman bertarya kepadarya: 'Apakah begini ini
singgasanamu?" Bilqis menjawab: "Ya, seakan-akan ini adalah singgasanaku."

Menurut pendapat Mujahid, Bilqis menjawab demikian karena dia merasa

heran atas keberadaan singgasananla itu di istana Sulaiman, sedangkan tanda-

tanda menunjukkan batrwa singgasana itu adalah miliknp.

Wa uwiirwl 'ilma min qablilua wa kunnaa muslimiin : "Dan lumi tehh
diberi ilmu sebelum terjadi l@doan ini, dott lami adalah ofltttg-omng Wg
menyemhlun diri."
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Pada waktu itu, berkatalah Bilqis: 'Kami telatr diberi ilmu untuk mengetahui

bahwa sesungguhnp Allah mempunlai kesempurnaan kodrat sebelum terjadi
mukjizat ini, baik mengenai keadaan hud-hud maupun apa )ang kami dengar

dari utusan-utusan kami png semuanla menunjukkan kebenaranmu. Dan kami

memang sejak waktu itu telatr tunduk kepadamu, sehingga engkau tidak perlu
lagi memperlihatkan mukj izat-mukj izat png lain. "

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa )ang mengatakan hal itu adalah

Sulaiman. Maka makna alat ini adalah: Jawaban Bilqis adalah tepat; dia telah

Islam, mengetahui kodrat Allah. IGislaman Bilqis itu juga telah diberitahukan
kepada Sulaiman, bahkan dia telah tunduk dan patuh sebelum tiba di kerajaan

Sulaiman. Malah Sulaiman, dalam segala macam pekerjaannp, tunduk kepada

Allah SWT. Ibn Katsir menguatkan makna ini.

Wa shaddahaa maa luarut ta'budu min duunillaahi inrulwa luarut min
qaumin lwafiriin : Dan Raja puteri telnh dihnmbat olehpuiaan-puiaannya
yang selain Allah, sesungguhnya Raja puteri itu adalah dart omng yang

meng inglari l<eb enamn.

Yang menghalangi Bilqis memperlihatkan keislamannp dan mengakui keesaan

Allah adalatr karena dia dari kalangan kaum kafir )ang menyembah matahari.
Barulah sesudah hadir di hadapan Sulaiman, dia berani menuturkan isi hatinya.
Kemudian Sulaiman mengajak dia menlembah Allatt semata. Fermintaan Sulaiman

itu dia penuhi, dan pada saat itulah dia berdoa. Inilah png diterangkan oleh
firman Allah di bawah ini:

Qiila lahad khulish sharlu fa lammoa runthu lusiba-hu lqiiataw wa lu-
syafutan saaqaihaa qaala inruhuu slurhum mwnarmdum .rnin qawaarifia
qaalat rubbi innii zlmlamtu rufsii wa aslamtu ma'a sulaimaaru lillaahi
mbbil'aahmiin : Seomng p mj urit berlata kepada Raj a putei : "Masulrlah

englau l<e dalam mahligai (istana) ini." Ketilca Raiaputeri melihatnya, dia
menyangla s ep erti p ermul<aan ain lalu din p un mcnganglat lainnya s ehing ga

tampaklah betisnya. Melilwt lwl itu, Sulaiman berlata: "Saungguhnya ini
adalah istana yang dibwt dari luca yang licin.' Raja puteri menyalrut: *

Wahai Tuhanku. Sesungguhnya aht telah menzalimi dirifu dan aht
menye mhlan diri b en wnn- s anut Sulaiman lqada Allolt, Tfulwn yang merniliki
segaln alam."

Masuklah, watrai Raja puteri, ke dalam istana untuk tempat engkau berdiam.
IGtika Bilqis ingin masuk ke dalam ruang istana menuju singgasana, dia meryangka

bahwa lantai istana itu adalatr air, maka diangkatlah kainnla sehingga terlihat
betisnla. Sulaiman menerangkan batrva png disangka air itu adalah lantai istana

lang terbuat dari kaca )ang sangat licin. Mendengar itu, Bilqis berdoa: "Watlai
TUhanku. Aku telah menganiaya diriku sendiri, karena aku meryrcmbah yang
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selain-Mu selama ini. Sekarang aku menyerahkan diri bersama-sama Sulaiman
kepada-Mu, TUhan semesta alam."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan perundingan ,ang dilakukan oleh
Ratu Bilqis )ang menghendaki supaya semua keputusan diambil atas dasar
muslawarah. Allah juga menerangkan, Sulaiman mengancam utusan Bilqis bahwa
apabila dia tidak datang beserta kaumnya menyerahkan diri, maka beliau akan
memerangirya. Oleh karena Bilqis takut ancaman itu, dia pun pergi ke Yerusalem
menghadap Sulaiman. Sebelum Bilqis datang, Sulaiman meminta kepada
tentaranp mengangkat singgasana Bilqis ke Yerusalem. Dalam sekejap mata,
singgasana itu sampai di Yerusalem. Hal ini sebagai suatu mukjizat Sulaiman,
walaupun hal itu sangat luar biasa keadaannp. Pada akhirnla, sesudah Bilqis
mepkini agama Sulaiman, dia menyerahkan diri kepada Allah.

785

(45) Dan sungguh, IGmi telah mensutus ;:;t$Wlgar#Jfg;;fiflt
ffis,ffitrJtffi*T#ififi, 

r 
,.';^#,ei"Ji,Vi

"Sembahlah Allah", maka tiba-tiba
mereka menjadi dua golongan png

'4$#;;,W1;;16-Jr
atoij"hil'^l't:;)ji#1tr

{fi:V',{Ji'ta!;*t$6
@i,#iSjgSin\."4

benengketa.

(46) Shaleh bertanya: "Wahai kaumku,
mengapa kamu meminta agar siksa
disegerakan sebelum kamu mem-
peroleh kebajikan-kebajikan? Apakah
tidak lebih baik kamu memohon ampun
kepada Allah, supaya kamu di-
rahmati?"

(47) Mereka menjawab: 'Kami sial karcna
kamu dan karena orang-orang )ang
besertamu. " Shaleh berkata: 'IGsial-
anmu adalah di sisi Allah, bahlan tamu
adalah kaum png ditimpa fitrah. "

(48) Dan di dalam kota ada sembilan orang
yang membuat kerusaken di dalam
negeri, mereka tidak sedikit pun
memhutkebaikan.

$!r;1#,4\l}iiSvsss
@.r?\;.$;e;i\L
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(49)Mereka berkata satu sama lain:
'Bersumpahlah kamu dengan nama

Allah bahwa kita sungguh-sungguh

akan membunuh Shaleh dan Peng-
ilartrrya pada suatu malam", kcmudian

kita katakan kePada walinYa: "Kami
sama sekali tidak datang ke temPat

Shaleh yang dibunuh itu, kami sunggutl

orang-orang Yang benar. "

(50) Mereka ingin memperdayakan (me-

nipu), maka Kami (Allah) Pun
memperdayakan mereka, sedangkan

mereka tidak mengetahuinYa.

(51) Maka lihatlah, bagaimana akibat tipu

dala mereka. IGmi binasakan mereka

dankaumnya, semuanla.

(52) Maka'flTj"Xtx1;",#xi,r,'""#; u); 7:$f;xr'i;')tlba'tu
disebabkanolehparapenghuniryapng @3^4;j,$:)
berlaku zalim. SesungguhnYa Png
demikian itu benar-benar terdapat
tanda bagi kaum Png mengetahui.

(53) Dan kami lepaskan mereka semua vang @'j;{56gSV\3jlW
beriman, dan mereka itu orang-orang

bertakwa.

TAFSIR

Wa la qad analnan ilaa tsamuudn a-ktuahum slwalihan ani'btrdullaaha

fa i4zaa hum fariiqaa ni yakh+a-shimuun : Dan sungguh, Kami telah
-mengutus 

tqada laum TSamud, saudam merel<a, Shaleh, yang berlata

lepada mer;te: 'sembahhh Allnh", mata tiba-tiba merelu meniadi dua

golongan Yang ben engketa.

IQmi benar-benar telatr mengutus Shaleh kepada kabilah Tsamud untuk

mengajak mereka menyembah Allah dan melarang mempersekutukan-Np. Shaleh

adalatr saudara TSamud sendiri, karena satu kabilah. Setelatr didakuahi oleh

Shaleh, ternlata kabilah TSamud terpecah menjadi dua golongan, )ang satu beriman

dan png lain tetap kafir. IGdua golongan itu terus saling bertengkar dan

bersengketa.

Qaata y aa qaumi lina tasta'i ituutu bis s ayy itti qabhl lws anati : Shaleh

irnorryo, ;Wahai laumht, mengapa lannu meminta agar silaa disegeml(an

sebelum lamu mempemleh lrebai ilan-l<ebai ila n?'

-3' {Vti',1. "{ i'r. W6 \;) 6

+rAAt;.(4v1:;1J;f l
({L;t'-l71u6

"frg4tvK;94w
,rljfr1

ufu;*!\3y"r<35#1v''@3\Gt#jiiffi;
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Melihat kaum png sangat ingkar itu, Shaleh pun bertanla: "Wahai kaumku.
Watrai sanak saudaraku. Mengapakah kamu inginazab disegerakan sebelum kamu

mengerjakan kebajikan?" Tegasnla, mengapa kamu memperlambat iman png
mendatangkan pahala kepadamu dan kamu mendahulukan kekufuran, padahal

kekufuran itu mengakibatkan siksa dan azab penderitaan?"

Lau laa tastagh-firuwulhaha h'allakum turhamuun : 'Wal(ah tidok
lebih baiklurnu memohon ampun kqada Allah, supaya lamu dimhmati?"

Apakah tidak lebih baik kamu memohon ampun kepada Allah dan bertobat
kepada-Np, supala Allatr mengampuni dosamu dan mencurahkan rahmat-Np
atas dirimu?

Qqaluh tluyyarnaa bikt wa bi mam ma'alu : Merela menja'wab: "Kami
sial lareru lamu dan lurerw omng-omng yang besertamu.'

IGum png ingkar itu menjawab: "I(ami merasa bahwa kami akan ditimpa
bencana, oleh karena kamu dan pengikut-pengikutmu. I(arena pada waktu kami
mengejutkan burung, dia memperlihatkan tanda-tanda kesialan. "

Di antara adat-istiadat mereka, apabila bepergian dan melewati seekor burung,
maka mereka melemparinp dengan batu. Jika burung itu terbang ke arah kiri,
mereka gembira karena merasa ada sempena Oerkah). Sebalikrya, jika burung
terbang ke aratr sebelatr kanan, mereka menganggap adanp kesialan.

@la thaafiukum 'hdallaahi : Slnleh menjelaslun: "I(esialanmu adalah
di sisi Alhh. '
Shaleh menjawab: 'Semua hal yang menimpamu, baik kebajikan ataupun

kejahatan, terjadi dengan qadha ftetetapan) Allah dan qadar-Np ftetentuan-
Nya). Tidak ada sesuatu pun di tanganmu png selain dari-Np. Shaleh
menyamakan ketetapan Allatr itu dengan burung, karena sangat cepat datangnla.

Bal antum qaumun tufianuun : "fuhl(on lamu adalah kaumyang ditimpa

fitnah.'
Sebenarnla, tutur Shaleh kepada kaumnla, kamu adalah orang-orang )ang

diuji oleh Allatl. Dia mengutus aku kepadamu. Maka, apakah kamu menaati
Allatr dengan mengerjakan apa )ang aku perintahkan sehingga kamu mendapat
patrala ataukah kamu mendurhakai-Np, dengan mengerjakan larangan-Np, )ang
menyebabkan kamu ditimpa oleh sitsa?

Wa luaru fil mailiinati tis'atu mhahiy yufsiduuna fil ardhi wa laa
yushlihuun : Dan di dalam kota ada sembilan omng yang membuat
l<crusalun di dalam negei, merela tidak sedikit pun membuat l<ebailan.
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Di kota Hijr ada sembilan orang )ang sering membuat kekacauan di dalam
masprakat. Mereka sedikit pun tidak pernah membuat kebaikan. Mereka itu
adalah anak-anak kaum bangsawan.

Qaaluu taqaasamuu billaahi la nubayyitanrwhuu wa ahbhuu tsumma la
naquulanna li waliyyihii ma syahidrua mahlilu ahlihii wa innaa la
shaadiquun : Merela berlata satu sama laiwrya: 'Benumpahlah lamu
dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh alun membunuh Slwleh
dan pengilonryw pada swtu malann' , l<snudian kita l@talen kepada walilty:
"Kami sama selwli tidok danng l<e tempat Slwleh yang dibunuh itu, lumi
sung guhlah orang -otung yang betur.'

Sesudah mereka meryambelih unta dan menerima ancaman bahwa mereka
akan binhsa sesudatr tiga hari kemudian, di antara sesama mereka berkata:
"Bersumpahlah kamu bahwa kita akan membunuh Shaleh dan pengikutnp pada

suatu malam. Kemudian kita katakan kepada uali-walinp bahwa kita tidak tahu-
menahu hal itu. Kita bersumpah pula bahwa kia adalah orang-orang lang benar. "
Ini adalah salah satu tipu dala mereka png buruk. Karena itu, Allah menganqlm
mereka dengan firman-Np:

Wa maluruu makruw wa malurnaa makraw wa hwn lu yasy'wuun :
Merekn ingin memperdayalun (menipu), malu l{ami (Allah) pun
memp erdayalun merela, s edanglan mercka tidak mengaahuinya.

IGsembilan orang itu membuat makar buruk. Berjanji akan membunuh Shaleh

dan para pengikutnp pada suatu malam. Maka, IQmi (Allatr) menimpakan siksa
kepada mereka sebelum mereka dapat melaksanakan rencana busukrya, lang
tanpa mereka sadari.

Fan-dtur lwifa kaaru 'aaqibuu makrihim onutt dammarnaahum wa
qaumaham ajma'iin : Maka lilatlah, bagaimonaakibattipu dayamercka.
Karni binasalant merela don laumnya, semutttla

Pikirkanlah dan renungkanlah, tegas Allah, bagaimana akibat makar mereka
dan bagaimana nasib mereka. I(ami telah membinasakan mereka dengan halilinar
),ang menewaskan dirinya. Ada riwapt png meiryebutkan bahwa Shaleh
mempunlai sebuah masjid di al-Hijr png dibuat di sebuatr lembatr untuk tempat
beliau bersembatrpng. Sesudah beliau menlampaikan ancaman Allatr kepada
kaumnla, beliau dan keluarganla pergi.ke tempat itu. tGtika itu kaumnla segera

berembuk. Mereka berkata: "Dia (Shaleh) menjanjikan bahwa kita akan binasa
sesudah lexat tiga hari. Maka, biarlah kita membinasakan dia dan para pengikutnp
sebelum tiga hari itu levat."

Serombongan mereka pergi ke lembah untuk membunuh Shaleh. Dalam
perjalanan menuju lembah itulatr, jatuhlah sebuah batu besar menimpa mereka
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hingga teuas, sedangkan kaum mereka png lain dibinasakan oleh Allatr dengan
halilintar. Sebaliknp, Allah menyelamatkan Shaleh dan para pengikutnp.

Fa tillu buyuunlnm khotwiyatam bi maa zJwlamuu :Mala itulah rumah-
rumah merelca, telah kosong dari penghunilrya disebablun oleh para
p enghuninya yang berlaht zn lim.

Rumah mereka pun dalam keadaan kosong disebabkan oleh perilaku para
penghuninp png berbuat zalim. Rumatr-rumah dan tempat kediaman mereka,
semuanla telah kosong karena para penghunirya sudah dibinasakan oleh Allah.
Sebab, mereka menzalimi diri sendiri, mempersekutukan Allah, dan mendustakan
Rasul.

Inru fii draalilu la aayatal li qaumiy ya'bmuun : Sesungguhnya yang
demikian iru berwr-berur terdapa tunda bagi laum yang mengetahui.

Tindakan Allatr terhadap kaum Tsamud png telah dikisahkan kepada
Muhammad itu mengandung pelajaran bagi mereka )ang mempunpi ilmu dan
makrifat png dapat mempertautkan antara sebab dengan musabab, antara natijah
dengan muqaddamah menurut sunnah-sunnah llahi.

Wa anjairwl ladziirw utmanuu wa kaanuu yattaquun : Kani melqaslun
merela semuo yang beiman, dan merclu itu omng-omng benalwya.

IGmi (Allah) telah melepaskan (menyelamatkan) Rasul Shaleh dan para
pengikutnla dari siksa png Ihmi timpakan kepada kaum Tbamud. Sebab, mereka
memelihara diri dari amaratr Allah, serta takut kepada siksa-Np dengan jalan
membenarkan Rasul png diutus kepadarya.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa Allah menyelamatkan
Muhammad dan para pengikutnp ketika azab menimpa musyrikin Quraisy,
sebagaimana Allah telah meryrelamatkan Shaleh dan para pengikutnp dari azab
png ditimpakan kepada kaum TSamud. Shaleh dan para pengikutnp sesudah
meninggalkan kota al-Hijr, berdiam di Ramalatl (Palestina).

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisah Shaleh dengan kaumnla,
Tbamud. Kisah ini diulang-ulang unruk menegaskan batrwa Muhammad adalatr
Rasul Allah dan al-Qgr'an yang diterima oleh Muhammad adalah datang dari
Allah }ang Maha Hakim serta mengandung ancaman bagi para kafir dan para
musyrik.
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786

(54) Dan jelaskanlah kisah Luth, ketika dia
bertanp kepada kaumnla: i{pakah
kamu mengerjakan perbuatan keji
(frhisJah), padahal kamu mengetahui
kemesumann)a?"5

'\L6t'iiff+;rifi6',W]5
@,Jir;;;:;\,

o"Hff "[,f ll#i,'f "$il:ilT,"1a1bi'v{rpJcJti;t{ffi
meninggalkan para perempuan. @'$Etrjplp
Sebenarnya, kamu adalah kaum yang

bodoh.

60 N,raka tidakadal1ff,Htffiifr J\|;;VE {Tit -".,ry1,
dari kotamu, sesungguhnya mereka @'$trY5,ig'#VfrjUy)
adalah orang-orang png tidak mau
melumuri diriqa dengan kotoran."

"" ilffi;,m: ffi#xT"ffi kl$,ffi 56:fi ' {iv\nrr;,,Y"tgt
1ang ietah Kami retapkan masuk ke Ory|lt:V
dalam orang-oxang )ang tinggal dalam
azab.6

o 

" ffi,Tl,T:ili',ffi1 ::',11i-1"J1? 6e;.iAW,rjW'i;;W
hujan yang ditimpakan kepada orang-
orang 1ang diperingatkan deng at azab.

TAFSIR

Wa luuthan idz qaala li qaumihii a ta'tutuul faahi-syata wa antum tub-
shiruun : Dan jelasl<anlolt ki;ah Dfih, keil@ dia benanyv lqada la utnnp:
"Apalah l<amu mengerjalan perbuatan keji (fahisyah), padalnl lamu
mengaahui l<emes umannya ? "

Allah telah mengutus Luth kepada kaumnla, penduduk Sadun, dan menegur
mereka karena mengerjakan perbuaan )ang sangat mesum (homosetsual, sodomi).
Perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan. Mereka tidak merasa segan dan

malu.

5 Kridon d€ogan S.1I: Hrud,
6 Kaidcro deagnn 5.66: at-Thhiim.
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A inruhtm la ta' tuwwr ryi aah syahwotott min duwdn nisui : Sung gult,
la nw mendatangi omng-omng lelaki karuru syaltwatmu, mening gallan p am
perempuan.

Bal antum qaumun njhaluun : Sebenanrya, l<amu adalah laum yang
bodoh.

Sebenarnla, kamu tidak mengetahui hakikat tujuan Ti,rhan menciptakan
perempuan. Kamu juga tidak mengetahui kedudukanmu dalam masyarakat serta
tidak pula mengetahui bahwa bencana akan menimpamu karena perbuatanmu

itu.

Fa maa laana jawaaba qaumihii illw an qaaluu akh-rijuu aalaa luuthim
min qaryatikum : Malutidakada jautaban dari laumnya, selain berlata:
'Usirlah lreluarya Dfih dai kotamu."

Larangan Luth agar kaumnya tidak melakukan hubungan kelamin atau

hubungan seksual sesama laki-laki @omoseksual) disambut oleh mereka dengan

ucapan: "Usirlah Luth dan keluarganya dari kota kita ini."
Mereka memandang bahwa keberadaan Luth dan keluarganp dalam kota itu

atas dasar kebaikan hati mereka semata. Karena itulah, mereka jengkel, ketika
Luth selalu mengecam kebiasaan buruk mereka. 'Usirlah Luth dari kota ini,"
kata mereka.

Inrulrurn unoos uy yata-thahlwanm : " Sestng g,Wa merela adalnh ofitng-
omng yang tidakmau melumuri dirinya dengan kotomn."

IGluarkan mereka dari kota kita ini, kata kaum Luth terhadap Luth dan para
pengikutnla. Sebab, mereka tidak mau mengerjakan apa )ang kita lakukan dan

tidak pula membenarkan apa )ang kita lakukan. Mereka tidak lalakuntuk tinggal
bersama kita.

Fa anjainaahu wa ahlahuu illam ra-atahuu qaddarnaahaa minal
ghaabiriin : Mal(o., I{ami menyelanutkan Dtth dan keluaryarrya, lcecuali
seomng isteinya yang telah Kami tetapkott masuk l<e dalam omng-omng
yang tinggal dahm awb.

Oleh karena kekejian mereka telatr melampaui batas, I(ami (Allah) pun
membinasakan mereka. Sebaliknp, Kami menyelamatkan Luth dan keluargarya,
kecuali seorang isterinla png mernang telah IAmi tetapkan untuk tinggal benama-
sama orang png ditimpaazab.Isteri Luth itu membenarkan perbuatan kaumnla,
bahkan dialah png mengajak kaumrya memalsa tamu-tamu Luth (malaika|
memenuhi na$unla, demikian tegas Allah.



I

30t 8 $rrat 27: an-Naml luz 20

Wa am4lurnoa 'abihim ma4lurun fa soa< ma4tutal mun4rniin :
Karni mmcumhlan kq ada mercka hui an, nulu itulah s ebuntk-buruk hui an

yang ditintpalan kepada orutng-oftmg yang diperingatkan dengan aub.

Azab png I(2mi timpakan untuk membinasakan mereka adalah hujan batu.

Pemandangan pada saat terjadirya bencana itu memang sangat mengerikan.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan secara ringkas kisah Nabi Luth dengan

kaumrya.

787

(59)IGtrl<anlah: "Semua puji bagi Allah
dan kesejahteraan Allah dilimpahkan
kepada hamba-hamba-NYa Yang
terpilih; apakah Allah itu lebih baik
ataukah apa yang mereka Perse-
kutukan?"

(60) Apakah Allah png telah meqjadikan
langit dan bumi, serta menurunkan
hujan unnrtrnu, lalu dengan hujan itu
Kami menumbuhkan taman-taman
yang indah permai, png kamu tidak
dapat menumbuhkan pohon-Pohonrya,

apakah ada tuhan beserta Allah?
Sebenarnya, mereka adalah kaum Png
berpaling dari kebenaran.

(61) Apakah Allah fang menjadikan bumi
sebagai tempat diam dan menjadikan

di celah-celahnya sungai-srmgai dan

menjadilcan bukit-bukit png tukuh dan

menjadikan batas pemisah antara dua

laut, apakah ada tuhan beserta Allah?
Sebenarnla kebanpkan mereka tidak
mengetrhui.T

(62) Apakah Allah png dapat memper-
kenankan doa orang yang sangat

#t )r**rf,:;ii$At&
o3$"{tf*Phi"

'i:53fgGi{v+rFWL:i,1
"14iS$c{e ,":KUiv[;nr
,'€;Jic;*r$5',41,sv

6tls;i;i:t.s

62lwuffi66G,it',S-$
Y-r-V#twjl:{i'oY;WSi:t'e;;Aage6s\\'tEly

{rAt,1$tiiy,rifSiitG,:ix

7 Ksidoo d€ngan bsgiao alfrir s.25: al-Furqpan; begian awal s.55: ar-Ralmaaq 5.16: ar
Nahl; S.77: al-Mursalrsg S.78: arNaba'.
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memerlukan pertolongan, apabila dia
meryenr-Np dan png menghilangken
semua penpkit dan 1ang menjadikan
kamu khaliftfu-1trx1ifitr di bumi, apahh
ada tuhan bcserta Allah? Sedikit benar
kamu mengingat akan nikmat-nikmat-
Nya.

(63)Apakah Allah png menunjuki kamu
dalam kegelapan di darat dan laut, serta
yang mengirim angin kepadamu
sebagai tanda gembira ahn datangnla
hujan, apakah ada tuhan beserta Allah?
N,Iaha Ttnggi A[ah dari semua apa ]ang
mereka persekutukan.

(64)Apakah Allah yang memulai pen-
ciptaan, kemudian mengulanginla lagi,
dan merezekikan kamu dari langit dan
bumi, apakah ada nrhan beserta Allah?
IGtakanlah: "Berilah keteranganmu
jika kamu oxang-orang lang benar."

(65)Katakanlah:'Orang-orang png di
langit dan di bumi tidak ada png
mengetahui segala png gaib; hanla
Allahlah png mengetahuinla. Mereka
tidak mengetahui kapan mereka
dihidupkan kembali."8

(65) Apakah ilmu mereka bisa menjangkau
keadaan akhirat? Sebenarnla mereka
berada dalam keragu-raguan tentang
bal altirat. Mereka adalah ofirng{rang
png buta tentang keadaanakhirat.

-btc,uvWffioi

@3Jb$$:itt,J3feitt

U:$3i"i;,t4#'#vstb^
'd<t; j.gt;'Sir{'ll;,*- jf byat

@g)C$b!

Jlur'lu ry:a$='ittJ,S"il
a{ifriffoil!,lqb\91

V*Ae:y7;X.-W{f

TAFSIR

Qulil hamdu lillaahi wa saloamun 'alaa 'ibaadihil h4ziirwsh thafaa :
I{atalanlah: 'semua puji bagi AllaL dan kcsejahteruan Attah dilimpahtan
lcepada hamba-lamba-1,{ya yang terpilih. " e

Katakanlah, hai Muhammad: "Alhamdulillah, semua puji bagi Allatr png
telah mengutus Rasul-Np dengan membawa petunjuk dan agama png benar
untuk dilahirkan atas semua agama png ada di bumi, walaupun tidak d.isenangi

t lGitha dengan S.23: al-Mu'minrnrn; bogiao atilir 5.65: atbThalaaq.
e Baca S.37: ashshaaftat, 18G182.
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oleh orang-orang musyrik. segala kesejahteraan Allatr dilimpahkan kepada para

i6rr f"i,a.n-aipiiiir- r"ok-menj adi utusan-Np dan kepada para hamba-Nya

png benar-benar beriman.'

Berdasarkanpadaalatini,paraulamadanpara$atibmemulaisesuanl
Oengan memuji efiaf Oaisnalawai kepada Rasul, baik ketika menulis kitab Ouku)

.uriprn ketika mengucapkan khotbatr ataupun saat mengirim surat.

A allahu khailan ammaa yusy'rikuun : "Apalah Allah itu lebih baik

anutah apa yang merelu penehttulan? "

Wahai,semuamanusia,apakahAltatrprrgtelahmenerangkansemuaurusan-
NFyangbesarrepadamuitot"uinbaikataukatrdeua.devapngkamusembatt
itu png lebih baik. o."g- tegas firman.Allatl itu menjelaskan kejelekan i'tikad

(keyakinan) r,ur, *Jv-r?J"i.g1nut r,kan atasan-alasan mereka. Dalam salah

satu hadis Oiterangkan, apabila Nabi memb a@ayatini, beliau pun mengucapkan:

'6;LY-'-^tJ,

'Allahiruyanglebihbaik,tebihkelut'lebihagung'danlebihmulia'"

Am man khataqas samaawaati wal ar4ha wa arwh hkutn mirus samaa-

i maa+n fa anuatii hnii fudaa-iqa ilznata bahiatim maa luaru hkum

an tumbitu" ,yoiiit * : lpat<nn iuonyang tetnl meniadilun langit dnn

bumi, serta menurunlan hujan untu.lonu, latu dengan hujan itu Kami

menumbuhlan n*"-i*on-yang indah permai, yang lamu tidnk dapat

menumbuhlun P ohon-P ohonnYa ?

ApakatrmenyembahAtlatryangtelatrmenjadikanlangitdengansemua
Uintantnya, merliadikan bumi dengan gunung' sungai' -pagang' 

dan hutannya'

sertamenumbuhtanueruagaiienistumuunandanpohon,berbagaimacamhewan'
serra menurunkan il6-)"dmenOatangtan rezrki bagi para hamba itu lebih

baik ataukatr ,rn1'".U.t 
-deva-deua 

)ang tak dapat memberi mudarat dan tak

Otp.t."rUeri manfrat png lebih baik kamu sembah?

Ailuhumma'allaahi:ApaknhadarulwnbesertaAllfuh?

ApakalradatuhanprrglainbesertaAllatrpngEsadalammenciptakanalam
ini?

hlhumqulnfiryya'ililuun=Sebenantya,merckaadahhknumyang
beryaling dari kebetumn'D

i'si;\it,

, A]r&t ini somaknr dsngen S.39: az-Zmar, 9 dan'22'
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Sebenarnya, orang musyrik adalah orang-orang png berpaling dari jalan
kebenaran. Karenanla, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan itu dan berada
dalam kesesatan.

Arn man j a' alal ar4ha qarf,imw wa ja' ala khilaalaltot anluaruw wa j a' ala
laha ruwaasiya wa ja'ala bairul bahruini haajiznn : Apalah Allah yang
menjadilan bumi sebagai tempat diam dan menjadilan di celah-celahnya
sungai-sungai dan matj adilan bukit-bukit yang fuhth dan menj adilan batas
pemisah antara dua laut?

Apakah menyembah Allah png telah menjadikan bumi sebagai tempat bagi
manusia untuk berdiam dan hidup, walaupun bumi bersifat bundar dan berputar
cepat, dantelah menjadikanpula di celah-celahrya sungai png besar agar manusia
dapat mengambil faedah dari nikmat-nikmat Allah, menjadikan gunung-gunung
png besar yang menjaga keseimbangan bumi, serta menjadikan pemisah antara
laut yang airnp asin dengan laut png airnp tawar itu lebih baik ataukatr
menyembah patung berhala png lebih baik?

A ilaahum ma'allaahi : Apalah ada ruhnn.besena Allnh?

Apakah ada tuhan yang menolong Allah dalam menciptakan segala yang
disebut di atas?

Bal ak+sarultum la ya'lamuun : Sebennntya lcebanyalan merel@ tidak
mengetahui.

Sebenarnp, kebanyakan orang musyrik tidak mengetahui nilai kebesaran
Allah dan nilai perbuatan mereka )ang sangat rendah, pitu mempersekutukan
Allah dengan sesuatu makhluk.

Am may yujiibtrl mudh+lwna i4zna da'aahu wa yak-syiftu suuo wa
yaj'alu-kum khulafaa+l ar4hi : Apalah AUah yang dapat memper-
lrenanlan doa omng yang sangat memerlulan penolongan, apabila dia
meny eru-l,{ya dan yang menghilanglant s arun p enyakit dan yang menj adilan
lamu klnlifah-khnlifah di bumi?

A ilaahun ma'allaahi : Apakah ado tulun beserta Allah?

Apakah ada tuhan png lain )ang menlamai Atlah dalam menciptakan semua
apa )ang telah disebut dan yang dapat mencuratrkan nikmat-nikmat )ang sudah
disebut itu?

Qaliihm maa ta4ztklurutn : Sedikit berar lannumenginga alannilonat-
nibrut-I,lya.



luz 20
Surat 27: an-Naml

Sedikitsekaliorang}angmengingatnikmatAllahyangtelahdicurahkan
kepadanp. Karena..rEr..inginiat nkmat Allah hanya sedikit, maka dalam

UeiiUaOat mereka mempersekutukan Allah'

Ammayyah,diiku,nfrlzllulumaatilbafiwalbahriwamayyunilulrilaa-'io 
tii_** b"i*-;"d"i mhmatiltii : Aptalah Alkhy3\g menunjuki lamu

dalam lrcgelapan i aorot dan lnut, serta yang mengirim angin kepadnmu

sebagai inda gembim bagi datangnya huian?

ApakahmenyembahAllatl,TirhanyangtelahmemberiPenrnjukkepadamu
dalamkegelapandaratdanlaut,T[hanpngmembglikanakalpikiran,ilmudan
makrifat, sehingga tunro 0.p", menghadapkan perjalananmu dengan berpegang

kepada ukuran-uku;;G;oarr tJtap.oan pada masa ddl} t:-TlJ:lt-g1
dengan perantaraan Uintan!, bukit-bukit. dan tanda yang lain, sefta mengrlm

angin yang menjadi 
"ro,,i- 

datangnlahujan dan kebajikan lain, angin buritan

yangmembuatperahumuberlayarcepat,sertaanginyangmenyebabkanterjadi
persarian (pertawinani Oi unoiu totnUun* itu teUin baik ataukatr menyembalt

iewa-deuamu dan patungmu yang lebih baik?

Ailaahumma'allaahi:AltalultadaruhanbesertaAllah?

Apakah di samping Allah yang dapat membuat apa yang tersebut di atas

masih ada tuhan Yang lain?

Ta'aalallaahu ,arnmaa yusy-rikuun : Maha Ttnggi Allnh dari semua apa

yang merelu P en ehtrulan'

MatraSuciAllahyangmempunyaisemuasifatkesempurnaandankebesaran
yang dapat .rnuno,it[in ,"rur- makhluk ke bawatr kekuasaan-Nya .dari

memPunlai sekutu.

Ammayyabda.ulk*nlqatsummayu,iiiltlhuuwama!yanuqukummitus
samoa-i not irini : eparun Allahyang mgmyp penciptaan' 

-lremudian

mengulangfirya ilt, dai merezekikan lumu dari langit dan bumi?

ApakahmenyembahAllah-yangtelahmenjadikanmakhlukpada
permulaannp, temudian meleqapkannla dan sesudatr itu mengembalikan lagi

seperti keadaan r"rri. ..* y*g;rdirpatlkan rgzekikepadamu dari langit dan

bumi dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman atau tr'rmbuhan itu

lebih baik 
"ouu,n-ln;nv.muarr 

uertrata-berhala dan de'wa-dewa itu yang lebih

baik?

Ailaahwnma,allaahi=AptakahadarutwnbesertaAllnh?

ApakahadatuhanpnglaindisampingAllah,sehinggakamumenjadikan
tutran 

^lang 
lain inr sebagai sekutu bagi Allah?
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Qul haatuu burhaanakum in kuntum shaadiqiin : Katalanlnh: "Berilah
l<eteranganmu jila lamu omng-omng yang benar."

IGtakanlah, wahai Rasul, kepada mereka: 'Berilah keterangan dan hujjahmu
jika kamu mempunpinp, untuk membuktikan kebenaran apa yang kamu sangka,
jika apa yang kamu katakan itu benar."

Qullaa ya'lamu man fis samaawaati wal ar-dhil ghaiba illallaahu :
Itutalunlah: 'Orang-omng yang bemda di langit dan di bumi tidak ada
yang mengetahui segala yang gaib; hanya Allahlah yang mengetahuinya. "

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka: 'Tidak ada yang dapat
mengetahui segala sesuatu png gaib, baik malaikat, manusia ataupun jin. Hanya
Allahlah yang mengetahui segala sesuaru png gaib itu."

Yang dimaksud dengan sesuatu png gaib adalah semua urusan png berkaitan
dengan akhirat dan semua urusan di dunia yang kita tidak mampu mengetahuinya
dengan jalan biasa. Di antara sesuatu png gaib itu adalah waktu terjadinya kiamat.

Diriwayatkan oleh Masyruq dari Aisph, katanp: 'Barangsiapa menlatakan
Muhammad mengetahui apa Fng terjadi esok hari berartilah dia membuat suatu
kebohongan terhadap Allah. sebab, Allah sendiri berfirman: 'I(atakanlah, hai
Muhammad, tak ada orang Fng berada di langit dan di bumi yang mengetahui
barang yang gaib selain Allah sendiri."

Wa maa yasy'urauna ayyaano yub'alsuun : "Merel(a tidak mengetahui
l<opan merela dihiduplan kmbali."

Orang-orang kafir tidak mengetatrui, kapan mereka dihidupkan kembali
(dibangkitkan) untuk menghadapi hisab (perhitungan amal) dan menerima
pembalasan. Bahklan; di langit dan bumi tidak ada seorang pun )ang mengetahui
kapan mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Hari kiamat akan terjadi
dengan tiba-tiba.

Balid daaraka 'ilmuhum fil aa-khirati : Apal<nh itmu merelu bisa
menj anglau leeadaan akhimt ?

Apakah ilmu mereka telah sampai atau menjangkau hari akhirat, sehingga
mereka bertanya tentang kapan datangnla?

Bal hum fii syakkim minhaa : Sebennrnya merela bemda dalam l<eragu-
mguan tentang masalah akhirat.

sebenarrya, mereka sangat heran, apakah kiamat benar-beiar akan terjadi
ataukah tidak. IGlau mereka masih ragu-ragu terhadap terjadinp kiamat, tentu
saja, lebih-lebih, mereka tidak akan membenarkan pahala, siksa, nikmat, azab,
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serta semua huru-hara hari akhirat png telah diterangkan oleh kitab-kitab png

diturunkan Allah.

Bal hum minhaa 'amuun : Merelu adatah omng-omng yang buta tentang

l<eadnan akhimt.

Sebenarnya, mereka amat bodoh terhadap urusan kiamat dan keadaannya'

Karena itu, mereka tidak mau mengimaninla'

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah menyuruh Muhammad Saw. supa}a memuji Allah

yang telah mencurahkan aneka macam nikmat kepadanya dan memohon

[oJj*,t rurn unruk para nabi png telah mendahuluirya. Allah juga menerangkan

dalii-dalil yang membuktikan keesaan-Np, baik dalam menciptakan alam maupun

dalam mengaturnya, sebagaimana Allah menerangkan dalil )ang meuajibkan kita

hanp menyemuan oia. tioar ada png mengetahui sesuatu yang gaib selain

Allatr. Manusia tidak mengetahui kapan mereka dihidupkan kembali setelah mati

(dibangkitkan).

788

(67) Mereka semua yang kafir bertanya:

i{pakah aPabila kami dan aYah kami

menjadi tanah, kami akan dibangkitkan

kembali?"

(68) Sungguh, hal ini telah dijanjikan
kepada kami dan kepada para orang trul

kami sejak dari dahulu; janji ini tiada

lain hanyalah dongengan orang-orang

dahulu.

(69) Katakan: "Berjalanlah kamu di bumi,

lalu melihatlah bagaimana akibat

orang-orang Yang berbuat dosa-"

(70) Dan janganlah engkau bersedih hati

atas tindakan mereka dan janganlah

engkau merasa bersemPit dada

terhadaP PerbuaBn makar mereka'

(n) Dan mereka bertanya: "Kapan azab

yang diianjikan datang menimFa kami,
jika kamu orang-orang lang bcnar?"

nflb\5b1fi;*rixa-r'zj
$;'tr;,{:r

'.?Vffi{VJ;V'iJrLVy}
@'odJl

vtvfrsQri6$triffi3

ddi-;;;Koy.i;S\$&$;{;



luz 20 Surat 27: an-Naml

(7 2) K,atakankanlah :' Mudah-mudahan
tidak lama lagi datang kepadamu
sebagian azab yang kamu minta
dipercepat. "

(73) Dan sesungguhnla Tbhanmu benar-
benar mempunyai keutamaan atas

segenap manusia; akan tetapi keba-
nyakan manusia tidak mensyukuri-Np.

(7a) Dan sesungguhnya T\rhanmu benar-
benar mengetahui apa )ang disem-
bunyikan olehhati mereka danapa )ang
mereka lahirkan.

(75) Dan tak ada sesuatu lang tersembunyi
di langit dan di bumi, melainkan ter-
maktub (tercatat) dalam Kitab png
nlata.

"66'.55-lte*;fffi

Y.{4'f;:ot;

t'

TAFSIR

Wa qaalal b4ziirua lufaruu a i4zta kunnaa tumabaw wa aa-baa-urwa a
innaa la muklrr$wn : Merela semru Wg lafir berutrya: "Apalah apabiln
l@ni dan ayah lumi menjadi tanah, lanni alan dibangkitlwn l<cmbali?"

Semua orang kafir png mengingkari Allah dan mendusakan Rasul bertarya:
"Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah, demikian pula orang-erang tua
kami png telah mati dan telatr pula menjadi tanatr, akan dibangkitkan (dihidupkan)
kembali untuk dihisab dan diberi pembalasan?"

Mereka memandang bahwa mengembalikan tubuh manusia seperti semula
sesudah menjadi tulang-belulang dan hancur dalam tanah adalah suatu
kemustahilan.

Lt qad wu'idnat haa4zru rwhnu wa aa-baa-utwa min qablu : Sungguh,
lwl ini telah dijanjilun kqada lami dan kqadn pam omng fin lami sejak
dari dalulu.

Sejak dari dahulu, baik kami maupun nenek molang kami, telah menerima
penerangan tentang hal-hal seperti ini. Tetapi kami belum pernatr melihat mereka

)ang telatl mati itu hidup kembali.

In haa4zna illoa asaa4hiirul awwaliin : Janji itu tiada lain hanyalah
dongengan onng-onmg dahulu.

Apa yang engkau janjikan ini, wahai Rasul, haryalah dongengan orang{rang
dahulu )ang tidak terbukti kebenarannp.

o$g;i$s;r##

6W)'#y:ty&

=V+flitu:,uev,#uq
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Qut siiruu fil ar4hi fan zhuruu kaifa luana 'aaqibatul muirimiin :
Votot*nt 'berialantni *o^u di bumi, lalu melihatlnh bagaimana akibat

omng-omng Yang berbuat dosa"'

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka yang mendustakan apa yang

kau datangkan: 'Jelajatrilatr bumi ini, supaya kamu bisa melihat bekas-bekas

atau peninggatan orang-orang dahulu yang mendustakan rasul Allah yang diuttts

kepada mereka.

Walaatahznn,alaihilnwalaatakunfiidhaiqimmimmaayamkwaun:
Dan janganlah englau bersedih ltnti atas tindnlan merela dan ianganlah

engkau hr*ro bersempit dada terhndap perbuatan malar merela.

Hai Muhammad, janganlah engkau bersedih hati karena kaummu tidak mau

beriman. Janganlah ingttu memperhatikan perbuatan jahat mereka secara

berlebihan, kur.n" Allah akan menolongmu dan akan mematahkan semua ulah

mereka.

wa yaquuluuru matoa tua4zsl wa'du in kmtum slwailiqiin : Dan merela

beianya: ,,I{opan aub yang diianiilan datang menimpa lumi, iila lamu

orang-omng Yang benar ? "

Qul ,asaa ay yakuuna radifa lakum ba'dhul la4zii tasta'iiluun :
I{atatanlah, "Mudoh-^udahan tidak tnma tagi datang lcepadnmu sebagian

azab Yang lumu minta diPercqat"'

sebagian dari apa png kamu inginkanagar disegerakan itu pasti akan datang'

Apa png dijetaskan oteh al-Qur',an tentang akan datangnya sebagian azab

seperti png Oi.int, oleh kaum Quraisy agar disegerakan itu terbukti dengan

rcLancuran (kekalahan) mereka dalam peperangan Badar'

Wa inrw rubbalu b dzuu fadh'lin 'alan twasi walaakinru ak4saruhum

laa yasy-kuniltn : Oan sisungguttruya Ttianmu berar'berar mempunyai

l<eutamaan atas segennp *onuin; alun tAapi kebanyalan manusia tidak

mensyulori-I'lYa.

Allah mempunlai keutamaan )ang besar atas semua manusia, baik mukmin

araupun kafir. MereL dilimpatri ,itmat di dunia, walaupun nikmat hidalah hanya

diUeiifan kepada para mukmin. Karenanla, sedikit saja di antara mereka yang

mensyukuri Allah.

wa inna rabbaka la ya'lamu maa tukinnu shnduuruhum wa maa

yu' linuun : Dan s esw gulutya Thlnrunu berwr-benar mcngetahui ap a yang
-disembunyitan 

oleh lni merela dan apa yang merela lahirlan.
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Allah mengetatrui semua rahasia dan png lebih halus lagi dari rahasia itu

seperti halnla mengetahui barang png dilatrirkan. Tegasnp, Allah mengetahui

rasa dendam mereka kepada Rasul dan rencana makar lang mereka lakukan

untuk membunuh Rasul. Maka, kelak Allah akan memberi pembalasan yang

setimpal atas tindakan-tindakan mereka png buruk itu.

Wa maa min ghaa-ibatin fis samaa'i wal ar4hi illaa fii kitaabim mubiin:
Dan tak ada sesuaru yang te$embwryi di lnngit dan di bumi, melninlan
termaloub (tercatat) dnlnm Kitab yang rryata.t

Tidak ada suatu urusan )ang tersembunyi dan suatu rahasia yang tidak
kelihatan, baik di langit maupun di bumi, melainkan semuanya termaktub dalam

Lauh Mahfudt.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik
mengingkari hari bangkit dari kubur. Karena itu, Allah menyuruh Rasul supaya

menganjurkan mereka menjelajahi bumi, sehingga dapat melihat akibat-akibat
yang dialami oleh mereka yang mendustakan Rasul. Allah akan memberi
pertolongan kepada Rasul-Nya dan menimpakan sebagianazab dalam waktu yang

dekat kepada kaum Quraisy. Pada akhirrya, Allah menerangkan bahwa tidak ada

sesuatu apa pun )ang tersembunyi bagi-Np.

789

(76) Sesungguhnya al-Qur'an mengisahkan

kepada Bani Israil sebagian besar dari
apa yang mereka perselisihkan.

(77) Sesungguhnla al-Qur'an benar-benar
menjadi petunjuk dan rahmat bagi
semuamukmin.

(78) Sesungguhrya Tirhanmu meryalesaikan

di antara Bani Israil dengan ketetapan-

Np dan Dialah, fthan png Maha
Keras tuntutan-Nya lagi Maha
Mengetahui.

,-;1YiW,;**#:*;5Y
dl.t:it\'.

' AW ini semakna dengan S.22: al-Haji, 70.
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(79) Maka, bertawakallah
sesungguhnp engkau

kebenaran )angnlata.
(80) Sesungguhnya engkau tidak dapat

memperdengarkan seruanmu kepada

orang-orang yang telah mati dan tidak
dapat memperdengarkan kepada orang
yang tuli, apabila mereka kembali
berpaling.

(81) Dan engkau tidak dapat memberi
petunjuk kepada onng-orang buta dari
kesesatannya. Engkau tidak dapat

memperdengarkan ayat-apt Kami,
melainkan kepada ormg-onmg yang

beriman dan mereka menlrrahlan diri.

TAFSIR

Inrw haa4rnl qur<arw yaqush-shu'alaa banii isrua'iila ak4saml lldzii
hum fiihi yalil+altfuan : Sesungguhnya al-Qur'an mengisahl(an kepada

Bani Ismil sebagian besar dari qayang merel(operselisihl(an.

Al-Qur'an mengisahkan kepada Bani Israil dan menjelaskan kepada mereka

tentang mana )ang hak @enar) dari hal-hal png mereka pertengkarkan. Tetapi

mereka menyombongkan diri, walaupun kebenaran al-Qur'an telah begitu jelas.

Kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani (Nashara) harya sedikit saja png
tinggal dalam keadaan asli, yaIry isinya tidak diubatr-ubah. Oleh karena itu,

timbullah perselisihan di kalangan mereka dalam berbagai macam masalah. Bani

Israil berselisih tentang Isa ibn Marpm. Orang Yarhudi mendustakan Isa dan

menuduh ibunya berzina, bahkan berdaya upala untuk membunuh dan

menplibnla.
Sebaliknya, orang-orang Nasrani menganggap Isa itu sebagai tuhan atau

anak tuhan. Maka, al-Qur'an datang menjelaskan kepada mereka bahwa Isa itu

Rasul Atlatr dan kalimat-Nya, serta ruh png ditiupkan melalui diri Maryam. Al-
Qur'an juga menyuruh mereka memuliakan Isa seperti halnla memuliakan nabi-

nabi png lain.

Wa ilmahuu la hudaw wa ruhmaul lilnu'miniin : Sesung gultnya al-Qur' an

benar-benar menjadi paunjuk dan mfurut bagi semua mulonin.

Al-Qur'an benar-benar sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin menuju
jalan png lurus dan suatu rahmat bagi mereka png membenarkannla.

kepada Allah,
berada di atas "4tgW'efi'\&S/;{

$rtfi4'es;"H;t

g$:ry(We;At,s.*o(irY,5
@.&:_,eqUt:eij,
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Inru mbfukayaqdhii fuhalunn U h*mihii wa huwal 'aziizul 'aliim :
Seswryguhnya Tfulwwnu menyelesailun di antara Bani Israil dengan

kaaqan-Ny fuilDialah,Tfula nWng Malru l{ems runrutan-I'lya lagi Malw
Iularyaalui.

Allatr menplesaikan semua perkara png diperselisihkan oleh Bani Israil
dengan ketetapan (keputusan) yang adil. Maka, Allah akan memberi pembalasan

kepada omng )ang berbuat baik dan akan mengazab orang )ang berbuat jahat.

Allah iur Maha Keras tuntutan-N1a, dan tidak ada png dapat menolak hukum

dan ketetapan-Nla. Allah juga Maha Mengetahui semua perbuatan hamba dan

ucapann),4.

Fatawakknt'abllaahi : Mafu, bertawalallnh lrqodo Allah.

Oleh karena itu, seratrkanlah semua urusanmu, hai Muhammad, kepada

Allah dan perca5alatr kepada Dia. Sebab, Allah itulah png dapat menolongmu

atas musuhmu dan yang dapat memeliharamu dari segala malapetaka.

Ilrufu 'ohl luqqil mubiin : Sesungguhnya mglau berqdn di atas lceborurut

wS nwta.

Engkau, hai Muhammad, adalah befada dalam kebenaran )ang nlata,

walaupun mereka png ingkar menantangmu.

hrnafu laa tusmi'ul rruttat wa laa tusmi'ush shummad du'aa< i4ua
valbu mudbiriin : Sesunggulvtya englau tidak dapat memperdengarlan

seruanmu kepada orang-orang yang telah mati dan tidak dapat
manpeiloqarkor kqafu oflmg WtW tuli, qabila merela ksnbali berpaling.

Engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberi pengertiantentang kebenaran

kepada orang )ang mata hatirya telah dibutakan oleh Allah dan tidak dapat

memperdengarkan kebenaran kepada orang )ang telingarya telah ditulikan oleh

Allah, terutama ketika orang )ang tuli dalam keadaan png membelakangimu.

Mereka diserupakan oleh Allah dengan orang-orang )ang tehh mati, karena

tidak mengambil petajaran dari apa yang didengarrya. Mereka juga disamakan

dengan oraqg tuli dan bisu untuk menerangkan bahwa tidak ada harapan sedikit
pun bahwa mereka dapat mendengar seruan (dakuah) Rasul.

W naa anta bi haadil 'ungi 'an dluloalatihim : Dan engkau tidak dapal
nanberi pawqi uk kqada omng -oftng bun dari kes a aawrya.

Engf,au, wahai Rasul, tidak akan mirmpu memberi petunjuk kepada orang-

orang )ang mata hatinfa dibutakan oleh Allah. Sebab, di atas mata mereka telatl

diletaktan penutup png menghalangirya dari melihat sesuatu )ang hak )ang
enghau datanglan itu.
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In twmi'uillaa may yu'minu bi aa-yaatiruafa hum muslimutn : Englau

tidak dapat manperdcngarlanr ayatayat Kottti, melainlan kepada omng-
omng yang beriman dan menyemhlant dirt.

Orang-orang png dapat memperkenankan seruanmu hanplah orang-orang
yang membenarkan dalil dan hujjah 1ang Kami kemukakan, selain mereka itu
mempunlai jiwa untuk tunduk kepada kebenaran. Merekalatr orang-orang Islam.
Mapun selain mereka dapatlah diserupakan dengan binatang png mempunlai
mata dan telinga, tetapi tidak mempuryai hati png dapat mengambil pelajaran

dari perputaran alam ini.

KESIMPULAN

Dalam ayat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah sebesar-

besar mukjizat WE membuktikan kebenaran Muhammad. Di samping itu, al-

Qur'an juga menjadi hakim bagi Bani Israil dalam berbagai masalah yang mereka

persel isihkan. Allah menyuruh Rasul-Np, Muhammad, untuk bertawakal kepada-

Np dan berpaling dari mereka )ang tidak mau mendengarkan seruannla. Sebab,

peringatan-peringatan itu hanp berguna bagi orang )ang mempunpi jiwa yang

dapat mematrami petunjuk-Np.

790

(82) Dan apabila tetah dekat masa azab

menimpa mereka, Kami keluarkan
seekorbinatang dari dalam tanah yang

berbicara denganqa. Sesungguhqa
semua manusia tidakmqakini alat-alat
[<ami.t2

(83) Dan pada hari Kami mengumpulkan
dari tiap umat suatu golongan orang-
orang yang mendustakan ayat-ayat
Kami dan mereka'semua dikawal
dengan baik.

(84) Hingga ketika mereka telah datang,
berfirmanlah Allah: iA'pakah kamu
mendustakan tanda-tanda-Ku, padahal

kamu tidak mengetahui dengan

"frqy,ff&Eli,$;ffii

A,\,#fi 4U\:€.K$G{.L.$V
@.yrfr:g3gA,

12 Kaithn dengan S.7: al-A raaf, 58 dan 133.
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sempurna? Apakah ini yang kamu
kerjakan?"

(85) Dan azab ditimpakan kepada mereka
disebabkan mereka berlaku zalim dan
tidak dapat berbicara apa-apa.

(86) Apakah mereka tidak melihat bahwa
IQmi telah menjadikan malam untuk
berteduh dan beristirahat dan IGmi
jadikan siang terang-benderang?
Sesungguhnya png demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
pngberiman.

TAFS!R

Wa i4ua waqa'al qaulu 'alaihim akhmjrua lahum daabbatam mirul ar-
dhi tulullimuhum awun tuasa luanuu bi aayaatirua laa yuuqinuun :
Dan apabila telah del@t numa aznb menimpa merel(a, Ifumi l<eluarlan seel<or
binatang dari dalamtanahyang berbicam dengannya. Sesunggufurya semua
manusia tidak mqakini ayat-ayat lfumi.

Apabila kiamat tiba, I(ami pun mengeluarkan seekor binatang dari dalam
tanah png menjelaskan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang )ang
tidak melakini ayat-apt Allah.

Sangat banpk dikatakan oleh para ahli tafsir tentang sifut binatang png
akan datang itu. Teupi karena hal itu merupakan masalah gaib, maka kita tidak
dapat membenarkan riwapt-riwalat tersebut, kecuali jika ada dalil png sahih
mengenai binatang itu. Muslim dan Sunan )ang empat mengatakan kesemua itu
hanya memberikan fuedah zhan (dugaan) belaka. Pendirian kami @enulis) dalam
menetapkan masalah akidah adalah: Untuk menetapkan suatu akidah diuajibkan
adanla dalil png qath'i (pasti) dari apt Al-Qur'an atau hadis mutawatir.

Wa yauma tuh-sywa min kulli ummatin faujam mhn nay yuludz4zibu bi
aayaatinaa fa hum yuuza'uun. Hattaa i4zaa jaa-uu qaala a kadz4znbtum
bi aayaatii wa lam tuhii-thuu bihaa 'ilman am maa dzta kuntum
ta'maluun: Dan pada hart Kami mengumpullun dari tiap umtfi sutttu
golongan omng-omng yang mendustalan apt-ayat lfumi dan merela semua
dilantal dengan baik, htngga l@til(a merelatelah datang, beffirmanlalt Allah:
"Apalah lamu mmdtstalan tanda-tanda-Rt, padalwl lwnu tidak mcngetahui
dengan sempurna? Apalah ini yang lamu kcrjalan?"

Pada hari kiamat, Kami mengumpulkan dari tiap umat segolongan )ang
mendustakan ayat-ayatlGmi. Mereka dika\ral dengan ketat dan digiring ke neraka.
Setelah sampai ke neraka, mereka menempati tempat masing-masing. Allah

w'&w;,ai"I;llte;i
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berfirman kepada mereka: 'Apakah kamu menolak alat-ayat IQmi sebelum kamu

membahasnp dan sebelum kamu mengetahuinp dengan baik?"

Wa waqa,al qaulu ,alaihim bi maa zlwhmuu fa hum h yan4hiquun .:
oan aiO ditimpala n kqada merela disebablun nerclu berlaht zalim dan

merela tidak dapat berbicaru apa-apa'Lt

Mereka yang mendustakan alat-alat Allah ditimpa azab dan mereka tidak

dapat menuturkan apa-apa untuk menolakrya'

A tam yamu annaa ia'alrwl lailL li yaslatnuu fiihi wan rwhaam mub-

shiran : Ap alah *rriko tidak metilnt bahwa ltumi telah nuni adilutt malam

untuk berteduh dan beristimtnt dan l{ami jadilan siang temng-bendemng?

Apakah orang-orang lang mendustakan itu tidak melihat, bagaimana Kami

mengedarkan siang Oan-matam, sehingga malam menjadi masa untuk berteduh

dan irelepaskan telah (istiratrat), sedangkan siang menjadi waktu untuk berusaha

atau bekerja mencari nafkah?

Inru fii dztalitw b a.ayaatil liqaumiy yu'minuun : sesungguhnya yang

demikian itu benar-benar terdapat tandalanda bagi laum yang bertman'

Pada semua yang telah diterangkan itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allatt

png menunjukkan tiOrat-Np dan keesaan-Np. Thhan png berkuasa menjadikan

siaig sesuOatr malam, tentulatl berkuasa mematikan manusia pada malam hari

dan kemudian menghidupkan kembali pada siangnya. Tidak perlu diragukan,

tentulah Dia juga blrkuasa menghidupkan kembali manusia setelatr meninggal

dan diberi pembalasan atas amalan-amalannya di dunia. Yrng demikian itu terdapat

tanda-tanda )ang menarik perhatian. Hanya saja, hal itu hanya berguna bagi

orang-orang Png beriman.

KESIMPULAN

Dalam aydt-ayatini, Allatr menjelaskan huru-hara )ang akan timbul ketika

dunia kiamat. naOa wakft itu akan keluar seekor binatang dari dalam tanah png

berbicara dengan manusia unnk menerangkan batrwa manusia tidak beriman

kepada aFt-alat Allah. Ictika itulah ditiup sangkakala'

B Baca S.7: al-Mursalaag 35-5.
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(87) Dan pada hari sangkakala ditiup,
takuflah semua isi langit dan semu isi
bumi, selain omng-orang png Allah
kehendaki, dan mereka akan men-
datangi-N5a dengan merendahkan diri.

(88) Dan melihat gunung-gunung, engkau

menlangka gunung itu tenang tidak
bergerak. Padahal bergerak seperti
auan bergerak. Fenciptaan Allah telah
meneguhkan semua kejadian sesuatu,

sesungguh4a Allah itu Maha Menge-
tahui apa yang mereka kerjakan.ra

(89)Barangsiapa mendatangkan suatu
kebaikan, maka dia memperoleh lang
lebih baik daripada itu dan mereka
terpelihara dari ketakutan hari
kiamat.6

(90) Dan barangsiapa mendatangkan
keburukan, maka dia disungkurkan ke

dalam neraka; apakah kamu diberi
pembalasan selain dari apa png kamu
kerjakan?

)?te,W,*vt"p"v+X;l;FSievi+U
dr#\

T bu:,iF.t:g$,#Wwsjou.ef.:qryryYv:
1.

ddftswl$fr&

TAFSIR

Wa yauma yunfa-khu fish shuuri fa fazi'a man fis samaawaati wa man fil
ar4hi illaa man syaa<lbahu : Poda lwri sanglralala ditiup, tafutlah
serum isi langit dan semilo isi burni, selain oftmg{rang yang Allnh keltildakl

Jelaskan, wahai Rasul, kepada mereka tentang huru-hara hari ditiupnp
sangkakala sebagai tanda )ang mendahului hari kiamat. Apabila Allah berkehendak

akan mengakhiri ajal dunia, Dia pun memerintahkan malaikat Israfil meniup
sangkakala. Begitu malaikat meniup sangkakala, maka rcrjadilah guncangan dan
ketakutan )ang sangat hebat dan berakhir dengan kebinasaan semua makhluk
selain png Allah kehendaki. llupan ini dinamai 'tiupan png merobohkan

11 Kaitbn dengan S.79: arNaazi'aal 50.
It Kaithn deogaa bsgian akhir 5.6: al-An'am; S.41: htshshils$ dan S.9: u.-Zmar.

+wtci?fr$ti_!€t;tj
';;ty#fru'll;i*\
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makhluk' atau 'tiupan mati." Tiupan inilah png dimaksud oletr alat ini.16 Dengan

ini nptalatr batrwa tiupan sangkakala itu dua kali.

Sebagian ulama berpendapat batrwa sangkakala ditiup tiga kali. Fertama tiupan

yang mengguncangkan perasaan Qufldwtulfaz'l), kedua tiupan )ang mematikan

(nafltntush sha't[1, dan ketiga tiupan untuk menghidupkan kembali manusia

yang telah meninggal @afklwtul baTsfl.

Wa kullun atauhu daa-khiriin : Dan mercl(a alant mendatangi-I'lya dmgan

merendahlan diri.

Semua makhluk png telah binasa pada waktu tiupan pertama, bangun kembali

dari kuburnla masing-masing, lalu berkumpul drmauqif (tempat pemberhentian)

menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannla, dihisab,

dan diberi pembalasan. Mereka semua datang dalam keadaan hina, jika mereka

orang kafir dan dalam keadaan merasa mendapat nikmat Allah jika mereka orang-

orang beriman.

Wa taml jibaala tahs obultot j amidntaw w a htya tamurru marr(N salnabi :
Metihat gunutxg- guttwtg, mglatt menlwngla gurrung iru tenang tidak beryemh
padalnl beryemk sqeni awan bergemk.

Melihat gunung-gunung pada waktu tiupan sangkakala, tentulah kamu

menlangkanla tetap tidak bergerak. Padahal, sebenarnla berjalan seperti awan

berjalan atau bagaikan kapas ditiup sehingga hancur.

Sebagian ahli tafsir berpendapat, gunung-gunung png kita lihat tidak
bergerak, sedangkan sesungguhnpberjalan seperti keadaan awan adalah sesudah

tiupan png kedua, ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di padang mahsyar.

Sedangkan bumi telatr diganti dengan bumi png lain, demikian pula keadaanrya.

Pada saat itulah, maktrluk melihat gunung berjalan.

Shwt'allaaltil la4zii atqaru laila syaiin : Penciptaan Allah telah mmeguh-

lan semua kejadian sesuatu.

Perbuatan yang demikian besar adalatr perbuatan Allah, png melaksanakan

sesuatu dengan seteguh-teguhnla, dan tiap png dibuat mengandung hikmah.

Inruhuu lrlwbiirum bi maa tafalwut = Sesunggufutya Allah itu Mahn

Mengetahui apa yang meneka l<erialwt.

Allatr png telah membuat segala sesuatu dengan seteguh-tegphnla dan sebaik-

baiknp mengetahui semua keadaan png latrir dan keadaan batin. IGsemua itu

akan diberi pembalasan menurut hakqa masing-masing.

t6 Memgenai lcdua tiryan baogkit, bac& 5.36: Yassiio, 51; S.39: az-Zumar, 68.
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Man jaat bil tusanati la lahw kltohann minlut wa hwn min fazt'iy
yawul&in oaminwCI, : furwtgsiqammfuangkan suau ltebaikan, mala

dia memperoleh yang lebih baik daripada rtu dan merela teryeliham dari
l<etahttan hari kiamat.

Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, maka

dia akan memperoleh patrala png banpk di sisi-Np dan terpelihara dari ketakuBn

yang maha dahsft pada hari kiamat. I(etakutan ketika terjadi tiupan sangkakala

meliputi seluruh makhluk. Tetapi hal yang seperti itu tidak terus-menerus

mempengaruhi jiwa orang )ang mukmin. Ictika mereka hidup kembali untuk

dihisab, orang )ang mukmin bergembira karena akan memperoleh pahala png
banpk berkat imanrya. Sedangkan orang )ang kafir, ketakutan terus-menerus

mempengaruhi jiwanp.

Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mujahid, dan al-Hasan menafsirkan al-Hasanah di

sini dengan uc,apanLaailnalm illnllaoh. Jika demikian halnla, maka arti firman
Allah ini adalah: batrwa orang )ang bertauhid atau mengakui keesaan Allah akan

memperoleh kebajikan.

Wa man iaa< bis sayyi<ti fa kubbat wuiuuhtthum fin naari : Dan

bamngsiapa mendatangl(an l<eburulan, mala dia disunghtrlan lce dalam

nemla.

Orang )ang mempersekutukan Allah dan mengerjakan semua perbutan )ang
jahat akan dibenamkan ke dalam neraka.

Hal tuj-ztuna ilba maa kuntum tatmalubn : Apalah lumu diberi
pembal,asan selain dari apayang knmu l<erialan?

Seseorang tidak diberi pembalasan, melainkan atas apa yang telah

diperbuatnla. Atau pembalasan png diterima ini adalah pembalasan perbuatan

di dunia yang menimbulkan kemarahan Allah dan memperserikatkan-Np dengan

sesuatu.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menjelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup oleh

malaikat Israfil, maka genarlah dan takutlah semua isi langit dan isi bumi, kecuali

orang{rang png diketrendaki oleh Allatr. Pada waktu itu kita juga melihat gunung-

gunung dalam keadaan biasa, tetapi sebenarnla beterbangan di angkasa luas

seperti kapas ditiup angin. hda hari kiamat, manusia terbagi dalam dua golongan.

Ada png datang menghadap Allah dengan membawa amalan kebajikan, lalu

memperoleh patrala dan terpelihara dari ketakutan png menimpa makhluk. Ada

pula png datang dengan membawa dosa syirik dan maksiat, )ang kemudian

d.itempatkan ke dalam jatranam. Itulatl pembalasan png diberikan kepada mereka.



Surat 27: an-Naml luz 20
3036

792

(91 ) Igtalanlatr :'sesungguhnya alu-hanya

diperintah untuk meryambah TUhan

yang memiliki negeri ini (Mekkah)

yang tetatr dijadikannya sebagai daerah

i{aram dan Yang memPunYai segala

sesuatu dan alu diperintahkan supala

menjadi salah seorang Yang men)'E-

rahkan diri.

(92) Dan supala atumembaca Al-Qur'an'

ldaka, barangpiapa mendapat penrniuk,

sesungguhnp dia mendapat petuniuk

untuk dirinp. Dan barangsiapa sesat,

maka katakanlah: 'sesungguhnP aku

ini adalah orang-onmg )angmembawa
kabarmenakuti."

(93) Dan katakanlah: "Semua puji bagi

Allah. Dia akan memPerlihatkan

tanda-tanda kcbesaran-Nya kepadamu'

lalu kamu mengenalnla dan T[hanmu

tidak latai terhadaP aPa Png kamu

kerjakan."

ctrY;ifurr1;$x65A:SY

#u;siax'ragt'rt;

Yfir;lb

@.w:i*rr$w*fi#:$';61.

Vrri.thftptIFFN,ilSj
6gs?ggtfi,

TAFSIR

Intumaa wnirtu an a'btrdt ,tbfu rraa4zittit futddil b4zii hnmruIut:
Kaatankih,' s oiiisrrt',w in' aip 

"'t"nt' 
muysnml nttutt ywtg nqilild

ieieri ini U,r*attflaq'tetah diiadikotuqa sebagai dacmh Harun."

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka: 'Aku ini hanya diperintahkan

unruk menyembatr l\ill"d rgrififi Mekkatr png telah diiadikan s€bagat

A;rrh Haram, daeratr y*d m**fia tidak dibotehkan satrng membunuh afiupun

mengania5a seseorang O Oir*n,". Bahkantidak boldr membunr binatang buruan'

memotong ,u.* p"poho*n o"tttiorr boletr melahrkan s€suafir png menakutkan

manusia.

Wa hhuu kullu syai'in : DanWg menpwtyai segala sesuotu'

" A)rat ini semlkns deogan 5'6 a['An'aam' 161'

rs Mefllrlt ri*E1aq Padl suir embotq/mt m'kn, |r[fi merrtaca S'5: atlrdaaltah' f,8'

yaog diple"gi5a *t"gg" ,.ibi, frjr. Ayat ini pmatna dr-Ep S'3: Ali Iuo' 58'
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A[ahlah )ang menjadikan, Jang memiliki, dan yang memerintah alam. Thk

ada sesuanr pun )ang menltekuukan-Np.

W untittu an ohssu mirul muslimiin : Don afu diperimahlant supaya

nu4iodi salah seorang yng maryruhkan dii.t1

Aku ini, kata Muhamnad, diperintahkan oleh T[hanku supaja meryrerahkan

diriku kepada-Np, menjadi oralg png mengakui keesaan-Np dengan tulus
ikhlas, menuruti semua perintah-Nya, serta menaati-Nla dengan khusStu' dan

tunduk.

Wa an athtwol qtdotn : Don supay afu membaca Al-Qur'an.B

Aku juga diperintahkan unmk membaca Al-Qur'an pada sebagian malam
dan pada sebagian siang. Pada pagi dan siang hari. Supa5a apa? Supala terbukelah
bagiku rahasia png tcrpendam di dalamrya dan kelihatanlah hakikat-hakikat
hidup, rahasia wujud, dan kemudian dilimpahi rahmat Ilahi.

Fa nanih todoa fi fuuwnaa yaltodii li nafsihii : Mafu, barurgsiqa
nrptr@a pdwjttk, suwtggnlvrya dia madopa paur{uk uttt* dir@.
Barangsiapa mengikuti Rasulullah, mengambil petunjuknya, beriman kepada

dia dan agarnan:fa, maka dialih Jang menempuh jalan png lurus dan terpelihara
dari siksa Allah di dunia dan azab Allah di akhirat nanti.

Wa man dhah Ia ryl ilnarnot aru mfiul mun4ziriin : Dan barutgsiapa
sesot, naka kaakanbft: 'Sennggiutyv afu ini adalalt omng-onng Wry
mqnfuwa knfur maahoi.ry

Barangsiapa meryimpang dari jalan png lurus karcna mendrstakan Rasulullah

dan egamarya, meka Allah menyuruh Muhammad mengatakan: 'Sesungguhrya

aku ini dinrgaslan unmk membma kabar menakuti. TUgasku telah aku laksanakan.

Maka jika kamu memrut dan menghentikan pekerjaanmu png buruk, kamu
sendiri png akan mendapat pahalanya. Jika kamu tetap mendustakan dan
psmbe[akangi seruanku, maka kamu sendiri png memikul risikonla.

Wa qufil honht fuahi : Kataka nM: 'Sa run puji bagi AlM. '
Kaakanlah, hai Muhammad: 'Segala puji itu milik Allah )ang telah

melimpahkan berbagai rurcam nikmat-Nla kepada diriku. Yang paling besar di
antara nikmat iur adalah nikmat kenabian dan meryampaikan hukum-hukum-
Np png disertai dcngan keterangan-keterangan )ang nlata."

fu ywfrhan o@t fr ta'rifiaoultu : Dia akan nrunperlilwkan tmfu-
tanda kcbesarut-Ilya kqafunu, lab kamu mangenabryu
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Altah akan memperlihatkan segala tanda keamarahan-N1a kepadamu,

Sehingga kamu dapat mengetahui kebenaran seruanku. Namun, pada waktu itu

pengetahuanmu tidak berguna lagi.

wa maa rubbutra bi ghaafilin 'grnma ta'maluun : "Dan Tfulnnmu tidak

talai terhadop apa yang lannu l<erialant."

Allah sedikit pun tidak lalai terhadap apa )ang dikerjakan oleh orang-orang

musyrik. Hanp rtj", Alhn memperlambat azzb sampai pada suatu waktu )ang

sudan ditetapkan. Apabila masa aab itu sudah tiba, mereka tidak dapat meminta

penangguhan lagi.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allatr menyuruh Rasul-Np mengatakan kepada orang-

orang musytif Uut * urusan dakwatl telatr sempurna dilakukan' Sekarang tinggal

tugas UeritaOah, serta tidakperlu lagi mempedulikan keadaan mereka. Diterangkan

demikian untuk menarik kemauan mereka agar memperhatikan alat-alat Allah

yang mengandung hidalat dan petunjuk.
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xxvilr
AL-QASHASH

(Kisah-kisah)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat an-Naml
kecuali ayat 52 sampai 55 diturunkan di Madinah dan

ayat 85 diturunkan di Juhfah, sewaktu Nabi dalam
perjalanan hijrah ke Madinah pada malam hari, 88 ayat

Kaitan dengan Surat Sebelumnya

Di antara hal-hal yang bersesuaian antara surat ini dengan surat png telah
lalu (an-Naml) ialah:

1. Dalam surat ini Allah menguraikan panjang lebar tentang apa yang sudah
diuraikan seqra singkat dalam surat sebelum ini, pkni mengenai kisah Musa.
Dalam surat ini dijelaskan tentang Musa yang diasuh oleh Fir'aun dan tentang
Fir'aun yang membunuh anak-anak Bani Israil. Musa membunuh seorang

Qibti, tentang Musa lari ke Madpn dan mengawini anak Syu'aib, dan akhirnya
mengenai Musa bermufakat kepada Allah. Oleh karena itu, surat ini
dinamakan juga surat Musa.

2. Allah menerangkan dengan panjang lebar tentang penghardikan-NF terhadap
orang musyrik png bertarya mengenai hari kiamat. Hal ini dalam surat
png telah lalu dijelaskan dengan ringkas.

3. Dalam surat ini diringkaskan keterangan mengenai kaum shaleh dan kaum
Luth png telah dikemukakan dalam surat )ang telah lalu.

4. Allah menjelaskan dengan singkat keadaan orang yang mengerjakan kebajikan
dan keadaan orang png mengerjakan kejahatan (kemaksiatan) png telah
dijelaskan dalam surat )ang telah lalu.
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793

>})tfi$t= ).
Dengan (menyebut) nama Allahyang Mala Pemumh,

yang s erurtiasa mencumhkan mhmat -Irlya

(l)

(2)

(3)

(4)

Thaa siin miim : lni adalah tlua siin
miim.'
Alat ini adalah a1at-apt alQur'an 5ang
nlatr.
IGmi ceritakan kepadamu kisah Musa
dan Fir'aun dengan sebenarnla unnrk
kaum png beriman.

Sesungguhnp, Fir'aun telah berlaku
zalim di bumi dan telah menjadikan
penduduknp terpecah-belah dalam
beberapa golongan, dia menindas suanr
golongan diantara mereka. Dia
membunuh anak-anak lelaki mereka
dan membiarkan hidup anak-anak
perempuan mereka. Sesungguhnya
Fir'aun itu tennasuk orang-orang yang
merusak.

Dan kami berkeinginan memberi
nihnat kepada mereh png ditindas di
bumi dan Kami jadikanmereka ikutan-
ikutan (teladan) manusia, serta Kami
jadikan mereka sebagai onmg-orang

lang mewarisi.

Dan kami menjadikan mereka sebagai
orang{rang pngberkusa diburf dan
IGmi perlihatkan kepada Fir'aun,
llaman, dan laskar-laskamla tentang
apa )ang mereka takuti.

sYY;rSfr \'-d$i::l\rfi ,Kfi
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(6)
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S.40: Ghaafir; S.17: al-Israa',Tl-93; S.10: Yurs,16; S.29: al-'Anlohmg5l; akhh S.l2: yurf;
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TAFSIR

Thaa siin miim : Ini adalah thaa siin miim.

Sebagaimana sudah ditegaskan dalam surat-surat yang telah lalu, thaa siim
miim adalah huruf-huruf png dipergunakan untuk menarik perhatian pendengar.

Ttllu aayaatul kitaabil mabiin : Ayd ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang
nyata.

Alat-ayat png dikandung oleh surat al-Qashash ini merupakan ayat-ayat al-
Qur'an yang menjelaskan semua hal yang halal dan semua hal lang haram. Selain
itu juga menandaskan bahwa al-Qur'an itu dari Allah dan menjelaskan dasar-
dasar lang umum.

Natluu 'alailu min naba-i muusaa wa fir'auna bil haqqi li qaumiy
yu'minuun : I{nmi ceritalan kepadanu kisah Musa dan Fir'aun dcngan
sebenanrya untuk laum yang berimon.

Kami beritahukan kepadamu dengan perantaraan Jibril yang ditugasi
membacakan al-Qur'an kepadamu, hai Muhammad, tentang sebagian kisatr Musa
dan Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi para mukmin. Al-Qur'an bukanlah
kitab sejarah dan kisah. Tetapi sebuah kitab yang mengandung pelajaran, png
memberi manfaat kepada semua orang )ang bertakwa kepada Allah.

Inru fir'aurw 'alaa fil ar4hi : Sesungguhnya Fir'aun telah berlaht znlim
di mula bumi.

Wa ja'ala ahlahaa syiya'an : Dan telah menjadilan p mdudutorya terpecah-
belah dalam bebempa golongan.

Untuk bisa menguasai rakpt Mesir dengan mudah, Fir'aun menjadikan
penduduknya terpecah-belah dan menanam permusuhan di antara mereka.
Akibatnya, mereka terus-menerus terlibat persengketaan, sehingga dengan mudah
Fir'aun bisa menundukkan mereka semuanya ke bawah kekuasaannya (Ingat politik
divide a impera: pecah-belah). Siasat Fir'aun inilah png dipergunakan oleh
negara-negara imperialis sekarang ini.

Yastadh'ifuthaa-ifatam minhum : Dia menindas satu golongan di antara
merelu.

Dia menindas dan menghinakan segolongan penduduk Mesir, )aitu Bani
Israil dan memperlakukan mereka secara kejam.

htdzsbbihu abnaa<hum w a yast alryii nis aa<hum : Dia membunah arwk-
anak lelaki merela dan membiarlun hidup aruk-annkperempuan merela.
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Dia menlambelih bayi-bayi lelaki Bani Israil yang baru lahir dan dia
membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. untuk melatsanakan maksudnya, dia
mengirimkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri. Setiap kali latrir anak laki-
laki segera dibunuhnp. Mereka berbuat seperti itu supap jumlatr warga Bani
Israil semakin lama akan semakin berkurang, sehingga tidak dapat membentuk
satu maslarakat png mempuryai kekuatan untuk menentang penduduk asli Mesir.

Diriwalatkan bahwa menurut salatr satu ta'bir mimpi Fir'aun, di Mesir akan
lahir seorang putera dari Bani Israil png di belakang hari mampu merobohkan
pemerintahan Fir'aun dan melepaskan Bani Israil dari kezaliman rajanp itu.
oleh karena mimpinp tersebut, maka !i1'n n memerintahkan supala tiap anak
lelaki Bani Israil p4g latrir dibunuh.

Inruhuu lmana mirul mufsidiin : sesunggufutya Fir'aun itu omng-omng
yang merusak.

oleh karena Fir'aun adalah seorang perusak, maka timbullah dalam pikirannp
keinginan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan negatif, demi melanggengkan
kekuasaannla. Di antaranp membunuh keturunan nabi-nabi tanpa sebab. Di
samping itu, dia melakukan berbagai maqlm kezaliman untuk memusnahkan
keturunan (pembersihan etnis) Bani Israil.

sesudah Allah menerangkan kejahatan Fir'dun dan keburukanrya maka Allah
melimpahkan karunia-Nla )ang dicurahkan kepada Bani israil.

Wa nuriidu an rumuntu 'alal la4ziirus tndh,ifuu fil ar4hi : I(ami
berlreinginan memberi nilonnt lcqada mercla yang ditindas di bumi.

IGmi herkehendak akan melimpahkan keihsanan kepada golongan png
ditindas oleh Fir'aun, sehingga mereka (Bani Israil) dapat membangun
pemerintahan yang besar di negeri s}am dan dapat menguasai negeri Mesir.

wa naj'alahum a-immatan : Dan ltnmi jadilan mererrn ihttan-ihttan
(teladan) manusia.

Kami menjadikan mereka orang-orang yang diikuti atau teladan, baik
mengenai agama maupun mengenai keduniawian.

wa'naj'alahumulwaari4siin : sena l{ami jadilan mercla sebagai omng-
omng yang mavarisi. -

IGmi juga menjadikan mereka sebagai orang )ang mewarisi pemerintatran
Fir'aun dan negeri Mesir, meskipun sebelumnla mereka menderita berbagai
macam azab di Mesir.
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W numakhitw lalrum fil ar4li : Dant kani ,rrqiadikfrt mqekn sebagai
onng-ofltng yng berhusa di buni.

Kami menjadikan mereka sebagai oftmg-orang png dapat menguasai negeri
Mesir, dapat bertindak di dalam negeri meruut kemauanqa. Sebab, dari kalangan

merekalah diutns Musa dan nabi-nabi png berikutnSa.

Wa nuriyafir'anota ws lrurnruruvajwudalumaa mhrtwn ma kaanuu
yah4zlnan : Kani perlilwkan kqada Fir'anot, Hono4 dan laskar-
laskarnyv tentang qayang mercka uhni.

I(ami perlihatkan kepada orang-orang yang perkasa iu kekuasaan l(ami dan

terjadilah apa )ang mereka khauatirkan, )akni kerunmhan kerajaan mereka di
tangan seorang putera Bani Israil.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ryat ini, Allah menjelaskan sesungguhrya Fir'aun adalah seorang

),iulg sangat angkara murka, 1l2ng menjalenkan politik pecah-belah dan menindas.
Membunuh anak-anak lelaki, membiarkan hidup atrak-anak perempuan, dan

membuat berbagai macam kerusakan.

Allah juga menerangkan bahua Dia me.4iadikan Bad hrail sebagai orang-
orang png ditakuti. Setain itu memberikan kekuasaan di negeri Spm kepada
mereka, )ang memungkinkan di belakang hari selain menguasai Spm, juga
menguasai Mesir, serta memperlihatkan kepada Fir'aun, I{emen, dan laskarnp
tentang semua apa )ang seielumrya mereka takuti.

794

a Kami tflah mamhyukan kepada ibu
Musa: 'Susuilah dia (Musa). Jika
engkau khayatir kcselamatannya,
hanyutkanlah dia di Sungai Nil.
Janganlah engkau talut dan gundah.
SesungguttrJa Kami eten mcmulang-
kan dia bpadamu 6xa aken menjadi-
kan dia termasuk omng-orang yang
diutus oleh Allah."

Maka, bayi Musa pun dipungut oleh
bluarga Fir'aun supaya dia menjadi
soonng seteru dan menggusarkan hati
mereka. Sesungguhnla Fir'aun dan

W'*,;JJ&iJ:lWX
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Haman serta laskar-laskarnp adalah
orang-orang yang sengaja berbuat
kesalahan.

(9) Dan isteri Fir'aun berkata: 'Dia
menjadi penawar mata bagiku dan
bagimu. Janganlah kamu membunuh-
nla; semoga dia memberi manfaat
kepada kita atau kita mengangkatnp
menjadi anak kita. Sedangkan mereka
tidak mengetahuinla."

(10) Dan ibu Musa setiap saat terkenang
pada bayi4a, Musa, sehingga hampir-
hampir dia (secara terbuka) menya-
teken bahwa Musa ituadalah anakn)a,
seandain),a IOmi tidak mengutkan
hatinya dan menjadilah ibu Musa
sebagai orang png beriman.

(11) Dan ibu Musa berkata kepada saudara
Musa (kakaknya):'Ikutilah jejaknp
(bayi Musa yang dihanyutkan ke
sungai)." Maka saudara Musa mem-
perhatikan keadaan4a dari jankjauh,
sedangkan mereka tidak menge-
tahuinp.

(12) Dan kami haramkan atas Musa semua
ibu menyusui (Musa) sebelum datang
saudararya itu. Setiba saudara Musa
ke hadapan Fir'aun, dia berkata:
'Apakah boleh aku tunjukkan suanr
keluarga pry bisa memelihara Musa
untuhnu dan mereka pun berlaku tulus
ik'hlas kepada Musa?."

(13) Maka, IGmi (Allah) pun mengem-
balikan Musa kepada ibunla, supala
sejuklah matanya dan tidak lagi
bergundah dan zupaya dia meyakini
bahwa janji TUhan itu benar. Akan
tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahuinlfa.

( 14) Dan kctika dia (Musa) telah dcuasa dan
telah sempuna ahlny?, Kami mem-
berikan hikmah dan ilmu kepadanya;
dan demikianlah Kami memberi
pembalasan kepada semua orang yang
berbuat ihsan.
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. TAFSIR

Wa auhaitw ilaa ummi rnuusaa an ar4hi'iihi : I(nmi telah mattalryulan
l<epada ibu Musa: "Susuilah dia (Musa)".

Musa dilahirkan sewaktu Bani Israil menderita tekanan )ang sangat berat

dari Fir'aun. Ketika itu, Fir'aun memerintahkan aparatnp untuk membunuh

semua bayi lelaki dari Bani Israil. Karena itu, setelah Musa dilahirkan, Allah
pun mengilhamkan kepada ibunya untuk tetap menyusui bayinya itu selama masih

dapat disembunyikan dari musuh.

Fa i4zna khifrt 'alaihi fa alqiihi fil yammi wa ha ta*haafii wa laa

tahznanii : tila englau l:ltawatir l<eselamatannya, hnnyutlunlah dia di
Sungai Nil. Janganlah englwu tahtt dan gundah.

Apabila kamu tidak lagi dapat menyembunyikan Musa dari mata-mata Fir'aun
yang senantiasa mengintai bayi-bayi yang baru dilahirkan, maka hanyutkanlah

bayimu di Sungai Nil dengan cara bayi diletakkan ke dalam sebuah peti. Kisah

ini juga sudah diceritakan dalam surat Thaahaa.

Thk ada keterangan tentang berapa lama bayi Musa tinggal bersama ibunya

sebelum dihanyutkan ke Sungai Nil.

Inrua ruadduultu ilaiki waiaa'iluuhu mirul munaliin : 'SesunSSuhnya

I{ami alun memulanglwn dia l<epadamu dan alan meniadilun dia termasuk
omng-omng yang diurus oleh All.ah."

Janganlah kamu takut bahwa bayi Musa akan memperoleh kecelakaan, tegas

Allah. IQmi akan mengembalikan dia kepadamu untuk engkau susui dan akan

menjadikan dia sebagai seorang rasul yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun dan

melepaskan Bani Israil dari berbagai penderitaan di bawah kekuasaan Fir'aun.

Fal taqa-thahuu aalu fir'autu : Mal<a, bayi Musa pun dipungut oleh
lreluarga Fir'aun.

Pada pagi hari itu, dapng-dayang (pembantu) Fir'aun pergi ke tepi sungai

dan menemukan sebuah peti )ang hanyut di sungai. Oleh karena meryangka peti

penuh harta kekayaan, maka mereka segera membawanla ke istana. Setelah peti

dibuka, barulatr diketahui bahwa di dalamnp terdapat seorang bayi lelaki. Begitu

menpksikan bayi Musa saat peti dibuka, hati isteri Fir'aun sangat tertarik unruk

memeliharanla. Dia pun mendesak suaminya untuk mengabulkan keinginannla
itu. Berkat bujuk rayu sang permaisuri, akhirnla selamatlah bayi Musa dari hukum

bunuh. Kekhawatiran Fir'aun bahwa seorang bayi Bani Israil itu nantinla setelah

dewasa akan menumbangkan kekuasaannla berhasil ditepis oleh bujuk rayu sang

isteri.
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Li yakuuna lahum 'aduwwaw wa hazanan : Supaya dia meniadi seorang

seteru dan menggusarlan hati merelu.

Tentu saja, keluarga Fir'aun memungut bayi Musa itu sesungguhnya sama

dengan membesarkan orang yang kelak menjadi musuh bagi kekuasaan dan

pemerintahan kerajaan Mesir.

Inna fir'auna wa haamaaru wa iunuudahumaa luanuu khaa-thi'iin :
Sesungguhnya Fir'aun dan Haman sena laslarlailarnya adnlah omng-
orang yang sengaja berbuat kesalnhan.

Fir'aun dan Haman (wazir Fir'aun), demikian pula laskar-laskar mereka,

sebenarnya adalah orang-orang yang sengaja berbuat salah. Mereka telah
membunuh beribu-ribu bayi lelaki untuk menghindari kelahiran seorang putera
yang meieka takutkan. Tetapi ketika lahir putera yang sesungguhnya mereka

takutkan itu, justru mereka pelihara dengan sepenuh hati sampai dewasa, lalu
terjadilah apa yang mereka takutkan itu.

Kemudian Allah menerangkan perkataan isteri Fir'aun, ketika Fir'aun hendak

membunuh bayi Musa setelah dikeluarkan dari peti.

Wa qaalatim ta<tu fir'auna qurmtu 'ainil lii wa laka laa taqtulutthu :
Dan isteri Fir'aun berlata: "Dia meniadi pennwar nutta bagiht dan bagimu.

Janganlah lamu membunuhnya. "

IGtika Fir'aun akan membunuh bayi Musa, isterinp berusaha mencegah

keinginan itu dengan mengatakan bahwa Musa nantinp akan menjadi penawar

hati bagi mereka berdua.

'Asaa ay yanfa'anfla su, tutta*hi4za-huu waladan : Semoga din memberi
mnnfaat l<epada kin amu kita menganglatnya menjadi anak kita.

Mudah-mudahan kita memperoleh kebajikan dari dia, tutur isteri Fir'aun
selanjutnp. Sebab, dalam pandanganku, bayi ini akan membawa berkah. Atau
sebaiknp kita mengangkat dia sebagai anak karena bayi ini pantas menjadi anak'
raja.

Kebetulan isteri Fir'aun adalah seorang yang mandul. Pada akhirnya, Fir'aun
mengizinkan isterinp memelihara bayi Musa. Menurut riwayat, isteri Fir'aunlah

)ang menamakan bayi itu dengan nama Musa.

Wa hum laa yasy'uruu.n : "Sedanglant merelu tidakmengetahuiltya."

Mereka tidak mengetahui bagaimana kesudahan nasibnp dan apa png akan

membawa kepada kebinasaan. Hanp T\rhanlah )ang mengetahui apa )ang
dikehendaki dengan menimbulkan rasa kasih salang dalam hati isteri Fir'aun
kepada Musa.
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Sesudatr Allah menjelaskan tentang keadaan orang )ang menemukan Musa,
Dia pun menerangkan keadaan ibu Musa sesudah menghanyutkan bayirya.

Wa ash-baha fu<adu ummi muusaa faari-ghan in kaadat la tubdii bihii
lau laa ar mbath-nna 'alaa qalbihaa li takuuru mitul mu'miniin : Dan
ibu Musa sainp saat terl<enang pada bayiny, Musa, sehingga hampir-lwmpir
dia (s eca m t erbula) menyualan bahwa Mus a iru adalah arulotya, s undainya
I{ami tidak mengucttl@n hatinya dan menjadilah ibu Musa sebagai omng
yang beriman.

Sesudah ibu Musa mengetahui bahwa bayinp ditemukan oleh keluarga
Fir'aun, maka timbullah kerisauan )ang amat dalam, karena takut bayinp akan

dibunuh. Hampir-hampir saja dia membuka rahasia yang sudatr disembunyikanrya,
pitu mengakui bahwa anak )ang ditemukan oleh keluarga Fir'aun adalah anakrya.
Hampir-hampir dia meratapi anaknla itu dengan terang-terangan karena bingung
dan panik. Ibu Musa hampir berbuat seperti itu, seandairya Allah tidak menguatkan

hatinp dan memberikan kesabaran. Ia akhirnp menjadi orang-orang yang

sungguh-sungguh beriman dan percap bahwa Musa akan kembali ke pangkuannya.

Wa qaalat li ukh-tihii qush-shiihifa ba-shumt bihii'aniunubiw wa hum
laa yasy'uruun : Dan ibu Musa berluta l<epada saudam Musa (lalalqrya):
'Ihttilah jejalorya (bayi Musayang dihanyutlan lu sungai).' Mala saudara
Musa memperhatilan l<eadannnya dari i arak i auh, sedanglun merela tidak
mengetahufurya.

Dalam kondisi seperti itu, ibu Musa menyuruh salah seorang puterirya supala

mengamati keadaan bayinp dan memperhatikan apa Fng dilakukan oleh Fir'aun
terhadaprya. Saudara Musa pun memperhatikanrya dari jarak jauh, sedangkan

laskar Fir'aun tidak meryadarinya. Mereka juga tidak mengetahui bahwa gadis

png mengintai itu saudara Musa sendiri.

Wa harmmrua 'alaihil mamndhi'a min qablu fa qaalat hal adullukum
'alaa ahli baitiy yakfuluutuhuu lakum wa hum lahuu nu-shihuun :
Dan l{ami haramlun atas Musa semua ibu menyusui, sebelum datang
saudnmnya iru. Setiba saudnm Musa l<e lndopan Fir'antn, dia berlata:
'Apaluh boleh afu tunjuki suatu keluarya yang bisa memelilnm Musa

untulonu dan merelu pun berlaht tulus ikltl.as kqada Musa?"

Bayi Musa tidak mau menyusu kepada ibu-ibu png didatangkan oleh Fir'aun.
Di tengah mencari seorang ibu png bisa menyusui bayi Musa, maka masuklah

saudara Musa dan memberitahukan batrva dia mengetahui seorang ibu png bagus

susuannla. 'Bolehkatr aku menunjuki kamu sebuatr keluarga png bisa memelihara

bayi dengan sikap tulus ikhlas?"
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Ada riwayat )ang menyebutkan dari Ibn Abbas bahwa ketika saudara Musa

memberitahukan hal itu, mereka agak meragukannya. Mereka bertanya:
'Bagaimana kamu mengetahui bahwa keluarga itu akan berlaku tulus ikhlas kepada

bayi ini?" Saudara Musa menjawab: 'Mereka berbuat demikian karena ingin
menyenangkanhati rajadan mengharap pemberiannya." Menerimajawaban seperti

itu, maka selamaflah saudara Musa dan bayi Musa pun diserahkan kepadanya.

Ketika mereka melihat bayi Musa dengan tenang menyusu setelah ibunya

dihadirkan, keluarga kerajaan bersenang hati. Seorang di antara mereka segera

memberi tatru isteri Fir'aun tentang keadaan Musa. Karena ibu Musa bisa menyusui

bayi temuan keluarga kerajaan, isteri Fir'aun memanggilnya dan diberinya
pemberian Fng sangat banyak. Bahkan dia juga diminta supala tinggal di istana.

Tetapi ibu Musa menolak permintaan itu dengan alasan dia mempunyai suami

dan anak-anak. Oleh karenanya, isteri Fir'aun memberi belanja png cukup kepada

ibu Musa dan mengizinkannya membawa bayi Musa ke rumahnla. Dengan
demikian, ibu Musa memperoleh dua keuntungan, anaknya kembali ke

pangkuannla dan mendapat upah menyusui.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda:

'dY{r6,;tr'&3 ;* ;, 
lf 
JtS,', " ;'i:_ri, X/t'S-3r J 

^t'pq4
"Perwnpamaan orung yang mengerjalan kebaiilan dan menglamp palnla dai AAah

sama dengan ibu Musa, menyusui anabtya sekaligus mendapat upahnya. "

Fa mdadnaahu ilaa ummihii lui taqarm 'airuilua wa ha tahznn : Mala,
I{ami (Allah) pun mengembalilun Musa kepada ibunya, supaya seiulclah

nuilanya dnn tidak lagi beryundah.

IQmi kembalikan Musa kepada ibunya, sesudah dipungut oleh Fir'aun, supala

hati sang ibu merasa sejuk, setelah anaknp kembali kepadanp dengan selamat

dan tidak lagi bergundah.

Wa li ta'lama anru wa'dallaahi haqqun : Dan supaya dia mqakini bahwa
janji Ibhan iru benar.

Supaya ibu Musa mepkini bahwa janji Allah mengembalikan bayi Musa

kepadanp dan menjadikan Musa seorang Rasul adalah benar.

Walaakintu ak4samham b ya'lannuun : Alan tetapi l<ebarryalan merela
tidak mengaahuinya.
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Kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmah Allah dan akibat-akibat
pekerjaan-Nya. Kerapkali kita menghadapi sesuatu hal yang tidak kita sukai,

tetapi sangat baik akibatnya bagi kita. Sesudah Musa tidak menyusu lagi,
kembalilah dia ke istana Fir'aun dan dibesarkan dalam asuhan keluarga Fir'aun.

Wa lammaa bala-gha a-syuddahuu was tawaa aa'tairuahu hukmaw wa

'ilmaw wa lu4zsalilu rujzil muhsiniin : Dan l@til(a dia (Musa) telah

dewasa dan telnh sempurna alalnya, I{ami memberilan hilonah dan ilmu
kqadattya; dan demikianlah l{ami memberipanbalasan lcqada semaa orang

yang berbuat ihsan.

Sesudah perkembangan tubuh Musa mencapai sempurna, demikian pula

akalnp, maka Allah memberikan pengertian png dalam dan ilmu pengetahuan,

seperti memberi pembalasan atas ketaatan dan keihsanann)a, sebagaimana Allah
memberi pembalasan kepada semua orang )ang berbuat ihsan dari hamba-hamba-

Nya.

KESIMPULAN

Dalam ayat-apt ini Allah menerangkan apa Fng telah Dia dilimpahkan kepada

Musa, yaitu menyelamatkan dia dari kebinasaan ketika dihanyutkan di Sungai

Nil dan melepaskan Musa dari hukum bunuh png diberlakukan oleh Fir'aun
kepada semua anak Bani Israil. Allah menerangkan pula nikmat-nikmat yang

diberikan kepada Musa seuaktu dia telatr deuasa, pitu ilmu dan hikmah, bahkan

kenabian dan kerasulan.
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(15)Dan ketika penduduknya sedang
beristirahat, masuklah Musa ke ibu
kota negeri Mesir. Musa mendapati dua

orang lelaki yang sedang berbunuh-
bunuhan. Yang seorang dari golongan

Musa (Bani Israil) dan png lain dari
bangsa Qibti (musuhnp). Orang png
dari golongan Bani Israil meminta
bantuan Musa untuk melawan musuh-
nya. Musa pun menonjolmp dan tewas-

lah orang te6ebut. Musa berkata: 'Ini
adalah perbuatan setan", sesungguhrya

setan itu musuh )ang m€nyesatlen lagi
nyata.

1-v,
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(16) Musa berkata: "Wahai T\rhanku,
sesungguhnya aku telah menzalimi
diriku, ampunilah dosaku." Allah
mengampuninya. Sesungguhrya Allah
adalah Ttrhan yang Maha Pengampun

lagi Maha IGkal rahmat-Nya.

'jt[iw3,]54:JE4LSJ6
a64r'ifrJr

(,?) r(ara yrfilru;TgiffiH$Hj ataiM{ri$ ff& 6{y" $J,6

'e$Ji'{5'g'$*-e<lt;r;*t
@W,94

:':J^6-JE-*y#\C{\:;Eit;',riW6,tW{rp;;v.itt
qi€yt:n

,foi,rJ6*iiryYirl€

kepada diriku, maka tidaklah sekali-
kali aku mejadi penolong bagi orang-
omng )ang berbuat dosa."

(18) Di dalam kota itu Musa menjadi
seonng yang dipengaruhi oleh rasa

takut yang senantiasa menanti-nanti
kabar. Tiba-tiba orang Israil png telah
meminta pertolongan kemarin, datang

meminta bantuan lagi. Musa berkata
kepadanya: "Sesungguhnya kamu
benar-benar orang sesat yang n1ata. "

(19)Ketika Musa berkeinginan akan
melawan orang )ang menjadi musuh
bagi keduanp, orang itu pun berteriak:
"Wahai Musa, apakah engkau ingin
membunuh aku, sebagaimana kamu
telah membunuh seorang manusia
kemarin? Kamu tiada berkehendak
selain menjadi orang )ang sewenang-

wenang di dalam masyarakat dan
tiadalah kamu berkehendak menjadi
orang-orang yang mengadakan per-
baikan."

(20) Dan datanglah kemudian seonng lelaki
dari tepi kota dengan berjalan cepat-
cepat, serta berkata: 'wahai Musa,
sesungguhnp para pembesar kerajaan
telah merembukkan masalahmu untuk
membunuh kamu. Maka pergilah kamu

dari sini, sesungguhnya aku adalah
seorang fng jujur kepadamu."

(21) Maka pergilah Musa dari ibu kota
Mesir dalam keadaan ketakutan dan

sembunyi-sembunyi, serala berdoa:
"Wahai TUhanku, lepaskanlah aku dari
kaum yang zalim."

It$6,3ti \W

q$\vv;;Jr,
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TAFSIR

Wa da-klwlal madiinan 'alaa hiini ghaflatim min ahlilua : Dan letil<a
pendtdulotya sedang berktimlnt, masuklah Musa lce ibu kota negert Mesir.

Musa masuk ibu kota tempat kediaman Fir'aun pada tengah hari. IGtika itu
warga sedang beristirahat. Musa datang dari jurusan Ain Spms. Beliau datang
dengan sembunyi-sembunyi, karena dia diketahui telah mulai sering mengeqrm
perbuatan Fir'aun.

Fa wajada fiihao rujulaini yaqtatilaani haa4zaa min syii'aihii wa haa-
dzna min'aduwwihii las ta-ghat-tsahul lt4zii min syii'uihii'alal la4zii
min 'aduwwihii a waluznhuu muusaa ta qadlut 'alaihi qaala haa4zna
min 'amalisy syai-tluan : Musa mendqati dm omng lelaki yailg sedang
berbunuh-bunulwn. Wtg seomng dari golongan Musa @ani Ismil) dan
yang lain dari bangsa Qibti (musuhnya). Omng yang dari golongan Bani
Israil meminta bantuan Musa untuk melawan musuhnya. Musa pun
menonjolotya dan ta+taslah orang tersebut. Musa berknta: "Ini adalah
perbuatan setan".

Di dalam kota, Musa menjumpai dua orang lelaki png sedang berkelahi.
Yang seorang dari golongan Bani Israil dan satunp dari golongan bangsa Qibti,
juru masak keluarga Fir'aun. Perkelatrian terjadi, karena ketika orang Qibti itu
menyuruh orang Bani Israil untuk membawa kayu api png sudah dikumpulkannp,
si Bani Israil menolaknp. Si Qibti marah, dan terjadilah perkelatrian. Saat Musa
datang, si Bani Israil meminta pertolongann)a untuk melanan si Qibti. Musa
menempeleng dada dan rahang si Qibti, lalu tevaslah dia. Melihat kejadian itu,
Musa pun berkata: 'Perbuatan ini adalah dari wiswas setan belaka."

Inruhu'aduwwum mu4hillum nubiin : Sesmggulurya saan itu musuh
yang menyesatlun lagi nyaa.

Musa sangat menyesali perbuatannp itu. Icmudian dia menandaskan bahwa
perbuatan png dilakukan merupakan wiswas setan dan sesungguhnp setan itu
adalah musuh yang perlu dijauhi.

Qslaa rubbi innii zlulamn nafsii fash fir Ei : Musa berkan: "Walwi
Thlwnh4 sesunggulurya aht telah menznlimi diriht, anpmilah dosaht."

Setelah itu, Musa pun memohon ampunan kepada Allatr atas perbuatannla
tersebut. Kata dia: 'Wahai Tbhanku, aku telah menzalimi diriku dengan perbuatan
ini, suatu perbuatan png kejam. Karenanya, ampunilatr dosaku dan tutuplah
keaibanku dan janganlatr fhgkau siksa aku karenanla."

Fa ghafam lahuu : Allah mengampuninya.
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Allah memaafkan dosa Musa dan menerima tobatnya yang dilakukan dengan

sungguh-sungguh dan tulus (tobat nasuln).

Inruhuu huwal ghafuurur ruhiim : Sesungguhnya Allah adalah TUhan

yang Maha Pengampun lagi Maha IAn(d mhmat-l:{ya.

Allah swT. adalah Tirhan png Maha Pengampun. Dia menghapus semua

dosa orang png kembali kepada-Np. Ttrhan juga Maha Banlak memberi anugeratt

dengan jalan memaafkan segala kesalahan hamba-Np. Selain itu juga Maha

Rahim, tidak menyiksa hamba-hamba yang bertobat.

Qaala rabbi bimaa an'amta 'alayyafa lan akuuru zhahiirul lil muirimiin:
I{ata Musa lagi: 'wahni Tfutnnh4 demi nilonat yang telah EnSl@u cumhlan

kepada diihL mala tidalclah selali-lali aht menjadi penolong bagi omng-

omng yang berbuat dosa."

Setelah Musa meryadari kesalahannp, beliau pun berkata: 'Wahai Tlrhanku,

berdasarkan nikmat-nikmat )ang telatr Engkau berikan kepadaku, peliharalah

aku dari membunuh manusia dan aku sama sekali tidak akan berbuat lagi seperti

ini. Aku tidak mau menolong orang-orang musyrik atau tidak mau menolong

orang 1ang mengakibatkan aku tersungkur dalam kancah dosa, seperti membantu

orang Israil png menyebabkan aku membunuh orang yang sesungguhnp aku

tidak diperbolehkan membunuhnla. "

Fa ash-haha fil madiituti khaa-ifay yatamqqabu fa i4znl la4zis tan-

sharahuu bil amsi yastash-ri-khuhuu qaala lahuu muusaa inrulu la

ghawiyyum mubiin : Di dalam lata itu, Musa mmiadi seomng yang

dipengaruhi oleh msa tahtt yang setuntiasa menanti-nanti labar. Ttba-tiba

omng Ismil yang telah meminta pertolongan lccmnrin, datang meminta

bantuannya tngi. Musa berluta kqadanya: 'sesungguhnya l<amu benar-

benar sebagai omng sesat yang nyata."

Mulai saat itu, Musa berada dalam kondisi ketakutan akibat perbuatan )ang
telah dilakukannp. Dia terus-menerus menunggu kabar (informasi), apakah

perbuatanrya telatr diketahui oleh umum dan tindakan apa )ang akan mereka

ambil terhadap dirinp. Pada hari berikutnla, Musa bertemu kembali dengan

orang Israil png berkelatri dengan seorang Qibti dan meminta tolong untuk

menghadapi orang Fir'aun. Tbntu saja, Musa png telatr menyesali perbuatannp

tidak mau mengulangi hal png sama. Dia berkata kepada orang Israil tersebut:

'I(amu bendr-benar sebagai seorang )ang sesat."

Fa lammaa an ada ay yab+hr"sya bil ladzii huwa 'aduwwul hhumaa
qotb ya ,nuusaa a turiidu an taqtulanii lu mat qatalta rufsam bil amsi :
Ketit@ Musa berkeingirwn alun melantan omng yang meniadi musuh bagi
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l<eduanya, omng iru justru beneriak: 'Wahai MuSa, qalah lamu ingin

membunuhh4 sebagaimana knmu telah membunuh seorang manusia

l<emarin?"

IGtika Musa mengayunkan tangannla untuk memukul orang Fir'aun y6ng

menjadi musuhnla, beliau memperlihatkan kemarahannla kepada orang Israil,

sambil menandaskan bahwa Israil itu adalatr orang )ang sesat. Oleh karena itu,

orang Israil tersebut menyangka bahwa dialah png akan dipukul oleh Musa.

Berkatalah dia: 'Apakah kamu akan membunuh aku, sebagaimana kamu telah

membunuh seorang manusia kemarin?"

Ada yang berpendapat bahwa )ang menlampaikan ucapan tersebut kepada

Musa adalah orang Qibti. Dia mengetahui bahua Musa yang membunuh orang

Qibti sehari sebelumnla dari pembicaraan png sudatr tersebar sebagai desas-

desus dalam maslarakat.

In turffiu illaa an takwtu iabbaamn fil ar4hi wa maa twiidu an takuuna

mirul mush-lihiin : 'Englau tinda berkeltendak selain menjadi omng Wng
sailenang-wetung di datam masyamknt dan tiadalah englau berl<ehendak

meni adi omng-omng yang mengadalan perbailwn.'

I(amu benar-benar ingin menjadi orang'png perkasa dan sewenang-wenang

di bumi Mesir. Memukul dan membunuh orang lain tanpa mempedulikan

akibatnp. IGmu tidak mau menjadi orang )ang memperbaiki keadaan dan

mendamaikan manusia png bersengketa.

wa jaa+ mjnlum min aq-slul madiiltati yas'aL qahla yoL mw$a4 intul
malag ya'taminturu bilw li yaqtulutrlu fakh rui innii lalu mirun naa-

shihiin : Dan datangtah lrcmudian seotmg lelaki dari tqi kota dengan

berjalnn cqat'cqat, sena berlata: *Walwi Musa, sesungguhnya pam

p embes ar l<emj aan t elah me rembul<lun mas alah la ma unruk membunuhmu.
-Mala 

peryilah lamu dnri sini, sesungguhnya aht adalah seomng yang iuiur
kqadamu."

Dalam kondisi seperti inr, datanglatr seorang )ang telatl beriman dari keluarga

Fir'aun )ang menyembunyikan imannla. Dengan tergesa-gesa dia menjumpai

Musa unnrk meryampaikan informasi peffing supa5a Musa terhindar dari bencana.

Dia berkata: "Watrai Musa, raja dan pembesar-pembesar kerajaan sedang mengatur

siasatuntuk membunuhmu. Maka cepat-cepatlatr kamu lari dari kota ini sebelum

kamu ditangkap. Aku ini adalatr orang png jujur dan tulus hati kepadamu."

Fa lrtwmja mhhaa kha*ifay yotamqqahu : Malapeqilah Musa dart ibu

kota Mesir dalan keadoan kaafutan dan sembwi-semhttyi-
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Setelah Musa mendengar nasihat tersebut, beliau pun meninggalkan kota

Mesir dalam keadaan ketakutan, serala menyelamatkan diri dari orang )ang
mengejarnp. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah.

Qsalt mbbi rujiinii mirul qauniztt dualimiin : Seruya berdoa: 'Wahai

Tfuhanh4 lqaslanlnh afu, dari laumywtg zplim.'

Watrai Tuhanku, pinta Musa, lepaskanlah aku dari orang-orang Qibti png
terus-menerus berbuat aniajra dengan membunuh orang )ang tidakbersalah. Allatt

memperkenankan doarya dan menunjuki jalan png harus dilaluinp menuju kota

Madpn.

KESIMPULAN

Dalam Eat-qat ini, Allah menjelaskan pukulan tangan Musa, png membam

kematian bagi seseorang. Maka, Musa memohon:Lmpun kepada-Np dengan

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan )ang semacam itu. Allah juga

menerangkan pertengkaran antara orang Yatrudi @ani Israil) dengan orang Qibti,
dan Musa bermaksud menolong Yatrudi tersebut. Tetapi karena salatr sangka, si

Yatrudi membuka ratrasia. Allatr juga menerangkan batrwa sudah tersebar berita

di dalam kota tentang pembunuhan itu, dan Fir'aun bersama para pembesar

kerajaan berunding mencari jalan untuk membunuh Musa. Seorang mukmin
pengikut Fir'aun png menyembunyikan imannla menasihati Musa supala cepat

pergi menyelamatkan diri. Musa mengikuti nasihatrya itu dan pergilah beliau ke

Madyan, sebuah kota png terletak di sebelah timur negeri Mesir.
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(22)Dan ketika Musa menuju ke arah
Madyan, dia berkata: 'Mudah-
mudahan Tirhanku menunjufkan jalan

lums kepadaku."

(23) Sesampai di suatu tempatpengambilan
air di Madyan, Musa menjumPai
sekumpulan manusia yang sedang
memberi minum ternaknya. Musa
menjumpainya, dan di antara mereka

ada dua gadis )ang sedangmenghalau
kambing-kambingnfa. Musa bertanla :

"Bagaimana keadaanmu?" Kedua
perempuan itu menjawab: 'I(ami ddak
memberi minum ternak-ternak kami

$-Xttp36's-fwff
v-o !
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"' Hft ffj"ff'^';1.,::'Jf;fi #,11 g'uCQVlJie#WW;#
malu, serta berkata: "sesung-guhnya tK(Sl4,."37gAtK:l4LT,

sampai para penggembala itu pergi
membawa kambing-kambingnp. Aph
kami adalah seorang )ang telah tua."

(24) Musa pun memberi minum ternak
gadis-gadis tersebut. Sesudah itu,
beliau pun pergi berteduh ke suatu

tempat, serta berkata: "Wahai
Tlrhanku, sesungguhnp aku benar-
benar memerlukan kebajikan yang

Engkau turunkan kepadaku. "

upah sebagai imbalan kamu telah
memberi minum kambing-kambingku
tadi." Ketika Musa sampai kepada
orang tua itu dan menceritakan
keadaannp, orang nul itu pun berkata:
"Janganlah engkau takut. Fngkau telah
terlepas dari kaum yang zalim."

(26) Salah seorang dari kedua gadis itu
berkata: "Wahai ayahku, gunakanlah

orang ini sebagai pembantu kita. Sebab,

sebaik-sebaik orang yang engkau
jadikan unruk membantu kita dengan
mendapat upah adalah orang png laut,
lagi terpercap."

{5y{6,7#t&;ilftWi;{,
ayahkumemanggihnuuntukmemberi -'-:-,r---:. 

-i- -l'.

ii#lr)Ffur*lTrr],.Lt:46
'*jni,3lttS;fr\

(27) orangiru berkata, xy:*:T* g$t;"6it i*p:K;1it'o'):4ysg
berkeinginan akan menikahkan kamu '- . o

dengan salah seoxang dari dua gadisku ti'g|",
carama rraronoa roh,n riLa ancrzorr .'1f;'-.a5'::lL',t(Vt::iffi? ;T,"r#,nH T"#'#Xfi ":x{,.*1'{t{GU,';#W
menvempnmakansampair0rahun,hal ri^yr;ltlb"{qtr6-itu terserah kepadamu. Aku tidak
berkeinginan mempenulit kamu. Kelak
kamu akan mendapatiku 'ins5a Allah"
dari orang-orang yang saleh."

(28) rsra Musa: .rtulah di anrara aku dan si${lu:ir"rx*s.n*,.i[jlJ6
$ffi ffffiTlHlffjHffi ey'N'"'#iv@q
tak boleh engkau mcngadakan per- 6rJ_53i{
musuhan terhadap aku; Dan Allah
meqjadi saksi atas apa png kita lotakan
ini."

4WJrl'#t$y{iy1j:r
e*Ei{tlWB-
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TAFSIR

wa hmmaa tawajialu tilqaat madyatu qaalL 'asaa rubbi ay yahdiyanii

sawaa'vls sabiil : Dan l@tit@ Musa menuju ke amh Madyan, din berlata:
" Mudah-mudalan Tutunfu menuniul<lan ialnn lurus l<epadaht. "

Musa terpaksa pergi dari Mesir menghindari kekejaman penduduknp. Dia

pergi ke Madpn, yang penduduknp mempunyai hubungan darah dengan orang-

orang Israil, dan keturunan Ya'kub ibn Ishak ibn Ibrahim.

Dalam perjalanannp ke Madpn, Musa berdoa: "Wahai TUhanku, tunjukilah

aku jalan png lurus dan lepaskanlatr aku dari orang-orang )ang zalim."

Dalam perjalanan, Musa bertemu jalan bersimpang tiga. Dengan inalat Allah,

dia mengambil jalan yang di tengah, sedangkan orang-orang png mencarinp
(mengejarnya) mengambil jalan png sebelah kanan dan sebelah kiri. Menurut

riwayat, Musa berjalan kaki selama delapan malam tanpa mendapat makanan,

selain daun kayu. Beliau pergi dengan tidak membawa bekal apa-apa.

Wa lammaa waruda maat madyaru waiado 'alaihi ummatam mirun ruasi
yasquuna wa wajada min iluunihimum mttaini ta4zuudaani qaala ma

khath-bukumaa qaahtaa la rusqii hattaa yush4ilar ri'aa-u wa abuurwa

syai-khun tubiir : Sesampai di suatu tempat pengambilan air di Madyan,

Musa menjumpai sehtmpulan manusia yang sednng memberi minum

ternalotya. Musamenjumpainry di annmmerela ada dw gadisyang sedang

meng tnlnu t<ambing -lenbingnya. Mus a bertanya : " Bagaimana l<eadaonmu ? "

I{edtn perempuan itu menia,wab: "Kami tidak memberi minum ternak'ternak

lami sampai pam penggembala iru pergi membawa lambing-lumbtngrya.

Ayah lami adalah seomng yang telah tua."

Negeri Madpn terletak di sekitar teluk Aqabatr, sebelah utara Hijaz dan di

selatan Palestina. Di tempat itu, Musa melihat sejumlah orang berkerumun di

sebuah sumur untuk memberi minum binatang-binatang ternaknla. Dari kejauhan

terlihat dua gadis yang menggiring kambing-kambingnla tidak mendekati air.

Melihat hal itu, Musa bertanp: 'Mengapa kamu mencegah binatang-binatangmu

untuk minum?" Kedua gadis itu menjawab: 'Kami menunggu selesainla para

penggembala itu memberi minum binatangnp. Mereka adalah orang-orang kuat,

sedangkan kami adalah gadis-gadis png lemah dan aph kami telah sangat nla,

tidak sanggup lagi mengurus penggembalaan ini."

Fa saqaa lahumaa tsutnma tawalloa ilazlt zltilli fa qaala rubbi innii li maa

anznlta ilayya min khairinfaqir : Musa l<emudian memberi minum ternak

gadis.gadis tersebut. Sesudah iru, beliau beneduh ke suaru tumpa4 serta

berlata: 'Walai Tblunht, sesunggufutya aht berur-benar membutuhlan

l<ebajilan yang Englau rurunlun l<epadaht."

I

I
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Merrdengaruciryangadistersebut,terggraklatrhatiMusaun$kmembantunF
dan memberi rninum binatang$inatangnla bersama dengan binatang-binatang

oranglain.Selcsaimemberiminumternak'Musapergiberteduhkebawah
sebatang pohon umuk-;;ip^t"r lelatr dan di sana dia berdoa: 

*Wahai Ttrhanku'

berilah kepadaku feramaair+fu dan limpatrkanldr kepadaku nikmat-trvIu' Sebab'

aku sangat mernbututrtan uang unurk menunjang.penghidupanku'' Pada saat itu'

t turu O-atam keadaan lapar dan memerlukan makanan'

Fajaafu.lruiltdu,hunaatan-syii,ahstilEalinqrutd!inruabiiyad,uttlu
li yaiziyatt oii-,',o" saqoifr io"oo : liato dmngtah kqadoEa salah

s eomng dari dn irax iiru* be.ri atm dengan nufu+nalu seruya berkata:

" s es ung guhnyaA;;ru "*'*'g sjimu wtuk-monMri up ah s &agai imbalan

t<amu iimoirt *inu* birutang-bitwtang WnL'

IGduagadisitukembalikepadaorangtuar$aIGJPa}ahnFbertanla,
mengapa mereka bi*;;;t-."pai kembali,-tidak ieperti biasanla, maka kedua

gadis itu menerangkan UafrwaiOa seorang lelaki yang membantunya memberi

minum Uinatangternafnya. Mendengar tapiran terslbui, aph gadis itu menyuruh

salatr seorang Oi antaram'eietauntuklergimenemuiMusa' Gadis itu mendapatkan

Musa di suatu,"r"p., png,io"t j*i,:.rutny, daritemp-at pengambilan air png

sedang bernaung dil;d seuaftng potron. Gadis ituberkata deigan tersipu-

sipu: 
.Alahku memintamu datang menemuinla. Beliau ingin memberi upah yang

la1ak."

Mengenai ayah dari gadis itu, adayarrg mengatakan Nabi Syu,aib. Pernlataan

ini tidak benar, k ;iv"'"iu rrioup iurrtit.uitto't'111u masanla daripada Musa'

Syu'aib datang tidak lama sesudah masa binasanla kaum Luth' Luth itu semasa

ffig- ftrahiin. Antara Ibratrim dengan Musa lebih dari 500 tahun'

Falnmmaljaa+huuwaqash*lu,abihilqa-slw-stwqaatalaa.ta.khaf
rujauta *i*iqr;lrlr rir*tt^ttn : Ketila Musa sampai l<qada orcmg

tua tersebut dan menceritakan masalah dirinya, omng t* iy berlata:
,,langanlah foi, ,on r, lurnu telah terlqas dnri luum yang znlim"'

SevaktuMusadatangmenemuiayahgadistersebut.(Syu,aibmenurutkata
jumhur) Oan *enceiit*ai kezaliman Fir'iun dan bagaimana Fir'aun bersama

para pembesa,nya .enindas bangsa Israil serta bermaksud akan membunuh

dirirya, orang tua d6;;1"1,t 'lanlantatr kamu takut terhadap keganasan mereka'

sebab kamu ielah terlepas dari kaum yang zilim'"

Spolot ihdootttfrrrot yut fr 
-olrtt 

q fithu itttu ktuirt mtnis talafial qawiyyttl

amiin : soii ,io*g dari kean gadis itu_ber\ata: 'wahai ayahht'

gunatarilah iiii,i tZuogot pYm'y.kilq' Sebab' sebaik-sebaik omng

yang engla* i;;fi*, ***i*"*Oonru kita-dcngan mendapat upah adalah
'o*ig 

Yang lont lagi terPercaYa'"
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Setelah Musa menerangkan keadaan dirirya kepada orang fia gadis tersebut'

dan menerima anjuran-anjriunnp )ang baik, maka salal seorang gadis itu berkata

t"paOa a5ahrya:;lvrh"i 
"trn. 

ej*tttt pemuda itu agar mau membantu menjaga

f"rnUirg-t .Uing kita. Sebab, pemuda itu adalah orang )ang kuat dan terperca5p'

Dia kita berikan upatr kepadanya."

Qaota innii uriidu an ur*ihalu iWob ,utoyyo ttoutaini 'alaa an talwanii
iamaaniya hijajin fa in atmamta 'asy-mn fa min 'indil@ wa moo uriidu

. an a-s1uqqa 
,ilailu sa taiidunii in syaa<llaahu mitush shaalihiin : Omfig

iru beilan :' Sesungguttttyu aht bert<einginan alan mmilahlan lamu dengan

salah seomng dari-dw gadisht sebagai imbal.an lamu membantuht sel0ma

delapan tahin. tila engluu menyempurrmlan sampai 10 tahun, lwl itu

rcoi*n kqadamu. Aht tidak berkeinginnn mempenulit lamu' I{elnk lamu

alant menttapatifu Insya Altnh dari omnS-omng yang saleh''

Orang tua gadis itu berkata: 'Aku akan mengawinkan kamu dengan salah

seorang orri t"our gadisku png hadir di depanmu. Pilihlah mana lang kau

sutai Oi antara keduanp sebagai imbalan upah membantu menggembalakan

kambing-kambingku seiama delapan tahun. Jika kamu telah menyempurnakan

yang delapan tahun png aku spratkan dan kamu menjadikan 10 taftun, maka itu

iOrfrt suitu kebaikan dari kamu. Aku tidak ingin mempersulit kamu dalam hal

ini, dan insya Allah kamu akan mendapati aku salah seorang png baik

pergaulannya dan memenuhi janji.

Peristiwa itu menjadi dalil bahwa png disukai oleh wali dari anak gadisrya

adalah mengemukakan gadisnya kepada seorang png disukai oleh g4dis tersebut.

Umar ibn Khaththab pernatr mengemukakan tentang anaknla, Hafrah, kepada

Abu Bakar dan Utsman.

Qaala dzsalilu bainii wa bainaka : Jawab Musa: "Itulnh di antam aht

dan antam l(amu."

Aku akan mematuhi slarat )ang engkau ajukan dan kamu hendakl2l6 mematuhi

spratku. Hendaklatr masing-masing kita menjaga slarat ini'

Ayyamal ajalaini qa4twitufa laa'udwoanu'alayya : Mana saia dari dn
jiigawi6u iruyang aht selesailan, mafta takboleh englau mengadalan

p ermusulnn terlndq aht.

Mana saja dari dua jangka uakru )ang aku selesaikan, delapan atau sepuluh

tahun, maka engkau tidak berhak menuntut aku lebih banfak daripada itu' Ada

rirva5at png meryrenutUnbatrwa Musa mengambil jangka png panjang: 10 tattun'

Wallothu 'aha mta ruquulu wakiil : oDan Allah meniadi saksi ot6 apa

yang kita latalan ini.'

t
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Allah menjadi saksi atas apa png kita perspratkan dalam perjanjian ini.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan peristiwa )ang terjadi antara Musa
dengan Syu'aib (menurut jumhur). Yaitu, Syu'aib mengawinkan salah seorang
puterirya dengan slarat Musa menggembalakan kambingnp selama 8 tahun atau
10 tahun. Hal itu dipenuhi oleh Musa dengan sebaik-baiknp.

797

(29) Ketika Musa telah menyempurnakan
waktu )ang ditentukan dan membawa
pergi keluarganya (isterinya), dia
melihat suanr api di samping bukit
Thur. Musa berkata kepada isterinp:
'Berhentilah kamu di sini, sesung-
guhnya aku melihat api. Mudah-
mudahan aku membawa suatu kabar
atau sebuah suluh kepadamu dari
tempat api itu. Mudah-mudahan kamu
dapat memanaskan diri. "

(30) Sesampai Musa di tempat api, beliau
diseru dari tepi aluryang sebelahkanan
dari sebatrng pohon di suatu tempat
png diberkati Allah: 'Wahai Musa,
5ssungguhnla Aku ini adalah Allah,
TUhan pngmemelihara segala alam."

(31)'Campakkanlah tongkatrnu." Ictika
Musa melihat tongkatnya bergerak-
gerak seperti seekor ular yang kecil,
beliau mundur ke belakang dengan
tidak menoleh-noleh. "Hai Musa,
menghadaplah kepada-Ifu , janganlah
engkau takut, sesungguhnya engkau
dari orang-orang )ang terpelihara. "

keadaan putih berseri, tetapi bukan
karena penyakit. Dan le"takkanlah
ta4girnmu atas dadamu supala hilang
ketakutanmu. Maka kedua hal itu
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i:

adalah dalil dari Tirhanmu untuk
Fir'aun dan para PembesarnYa'
sesungguhnla mereka adalah kaum

png hsik.
(33) Musa berkata: "Wahai T[hanku, aku

telah membunuh seorang manusia di
antara mereka, aku takut mereka

membunuhlnt."

(34) Dan saudaraku, Harun, lebih lancar

bicaranya daripada aku, maka utuslah

dia beserta aku untuk menjadi penolong

yang menrbenarkan alar. Sesungguhnya

aku takut mereka mendustakan aku. "

(35) Allah berfirman: "Kami akanmenguat-

kan lenganmu dengan saudaramu itu
dan IGmi jadikan untuk keduamu
kekuasaan dan kemenangan. Karena-

nya, mereka tidak akan menimPakan

bencana kepadamu berdua. Kamu

berdua dan onng-orulg )ang mengikuti

kamu adalah orang-orang Yang
mendapat kemenangan dengan aYat-

ayatKami."

{eEeAbV

3L6ei"&*tffi

'gl.I,t(t:;e6|;ri)Ct-@'31rr5-5s:a7,*"{;r;,

YK'gr'd{-t:l:'-G\K"JE
g;tqc5,(Ktsu,x6vx

6jJ3(4(t;ii,

TAFSIR

Fa hmmaa qadhaa mwual aiala wa saam bi ahlihii atrusa miniaanibith
thruri noamn qanb li ahlihim ht*wr innii aarustu naarul la'alhi aatiikum

milthaa bi lrhabarin au jodz-wotim mitun rwari la'allakum tash4halwn:
Ketil@ Musa telah menyempwrmlwn waktu yang drtentulcoil dan membawa

pergi lcehnryanya (isterinya), dia melilnt suaru api di samping bukit Thur.

Musa berlata kqada kterinya: 'Berhentilnh lwmu di sini, sesungguhnya

aht melihat api. Mudah-mudalan aht membawa suntu l@bar atau sebuah

suluh kepadamu dari tempat api itu. Mudah-mudahan lamu dapat

memannslan diri.D '

Setelatr Musa berhasil memenuhi janjirya bekerja selama 10 tatrun kepada

Syu'aib (menurut jumhur), maka dia meninggalkan kota Madpn pergi bersama-

sama keluarganla. Musa pergi dengan menunnm sekumpulan kambing pemberian

mernra. Malam itu hujan turun lebat. Malam pun sangat pekat dan sangat dingin.
Musa singgah di suatu tempat. Yang mengherankan dan membingungkan, ketika

itu Musa melihat suatu cahala api di kejauhan. Maka berkatalah Musa kepada

isterirya: 'Ttrnggulah sejenak di sini, aku melihat api. Boleh jadi, di sana ada
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orang )ang akan menunjuki jalan lang harus kita lalui atau aku dapat membawa

remari sebuah suluh (api penerang) agar kita dapat memanaskan diri."

Fa lammaa atoghga nuudiya min syaa4hi-il waadil aimani fil buq'atil

mubaamknti minasy syaiaruti ay yao ,nuusoa innii arullaahu rubbul

'aalamiin : Sesarrpai Musa di tempat api, beliau diseru dnri tqi alur

sebelah lanan dari sebatang pohon di swtu tempat yang diberlati Allah:
.walni Musa, sesungguhnya Afu ini adalah Allah, Tfu.lnnyang memelihara

segal.a aWn."

Setelah Musa sampai ke tempat api, dia mendengar suara )ang memanggilnya

dari tepi lembah (alufliebelatr kanan, dari sebatang pohon png terletak di sebuah

daerah yang diberkati. Suara itu berbunyi: 'Wahai Musa, Aku ini adalah Allah

y.ng .irpunlai segala nama )ang indah dan sifut png tinggi, pencipta semua

makhluk."
Pada saat itulah, timbul kepkinan png kuat dalam diri Musa bahwa png

berbicara dengan dia adalah Allah dan pembicaraan yang didengarnla itu

merupakan IGlam Allah. Karena Allah berbicara dengan Musa di dekat pohon

t rr"but dan Musa diangkat sebagai nabi, maka pohon itu dinamai pohon yang

mendapat berkat.

Wa an alqi 'a-shatka fa lamnot mqahaa tohtaau lu antwhaaiaannuw

wallan midbitw wa tam yu'aqqib : " &mpakkoillah tonglatmu.' Iktil(a

Musa melihat tonglatnya beryemk-gemk sepeni seekor ulgr yang kecil (sete-

tnh dilempartan), beli.au mundttr tre betalang dcngan tidak menoleh-noleh'

Musa mendengar pula suara png berbunyi: 'wahai Musa, lemparlah

tongkatmu.' Setelah tongtat dilemparkan, Musa melihat tongkatqa bergerak-

g".ik r"p".ti ular. Karenanla, dia pun berbalik dan kemudian lari dengan tidak

menoleh-noleh lagi.

Yan muruaa aqbil wa laa ta-klwf inrulu mirul aa-miniin : "Hai Musa,

mengtwdaplah kqada-Kt, ianganlnh l@mu tahtt, sesungguhttya lamu dari

orang-omng Yang terP eliltam. "

Dalam keadaan seperti itu, Musa mendengar suara yang berbunyi: "Watrai

Musa, kembalilah daniatanglatr kemari. Janganlah kamu takut kepada ular itu.

Sebab, engkau terpelihara dari semua bencana. Utar itu adalah tongkatmu. Kami

menjadikannp sebagai mukjizat png besar bagimu untuk menjadi penolongmu

ketika kamu berhadapan dengan raja png angkara murka, laitu Fir'aun, raja Mesir' "

usluk yadalu fii iaibitw takh-rui bai4haa-a min ghairi suu'in :
Uasutr*antan tnganmu t@ dalmt teher baju htntngmu, mala alan lrehnr

dalnm l<eadoan putih beneri, tetapi bulan larenn penyakit'
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Allah menambah ketenangan hati Musa, dengan firman-Np: "Hai Musa,

masukkanlah tanganmu ke dalam leher baju kurungmu, niscala bila kamu

keluarkan nanti, akan terlihat putih berseri-seri dan bersinar dengan terang-

benderang, namun bukan disebabkan oleh suatu penlakit."

Wadh-mum ilailu jaruahal<a mirur mhbi : Dan letal<lunlah tangawnu lce

atas dadamu supaya hilnnglah ketahttanmu.

Untuk menghilangkan ketakutan Musa png disebabkan oleh tongkat png
berubah jadi seperti ular dan oleh sinar pada tangannla, maka Thhan berfirman:
"Letakkanlah tanganmu pada dadamu, agar hilanglah semua ketakutanmu."

Mungkin juga yang dimaskudkan dengan firman ini adalah menyuruh Musa

bersikap tabah dan dapat menahan diri sewaktu tongkatnla berubatr menjadi ular.

Fa dztanilu burluatwani mir rubbilu ilaa fir'aurw wa mala-ihii : Mala,
t<efua tnl itu adntah datil daiTfulnruna untukFtr'aan donpampanbesanEa.

Berubahnp tongkat menjadi ular png dapat berjalan dan tangan bersinar

sesudah dimasukkan ke dalam leher baju merupakan dua bukti )ang nyata )ang
menunjukkan tentang kekuasaan T[han dan kebenaran kenabian Musa.

Intuhum lraanuu qauman faosiqiin : Sesung Suhnya meneka adalah laum
yang fasik.

Fir'aun dan kaumrya adalah orang-orang )ang menyeleweng dari ketaatan,

menlalahi semua perintah Allah, dan mengingkari semua agama )ang didatangkan

oleh rasul.

Qaala mbbiinnii qataltumilfium rufsanfa a*haafuoy yaqtuluun. Wa a-
khii lwaruunu huwa at-shnhu minnii lisaarun fa anilhu ma'iya rid+y
yu . haddiqunii innii a-kluafu ay yuludz4zibtttm : Musa berlata: "Waltai

Tlthanh4 aht telnh mqtbunuh Seomng nnnusia di ailtam merel(a, akt tahtt
merela membunuhht. Dan saudaraht, Harun, lebih lancar bicaranya

daripada ah4 mala utuslah dia beserta aht untukmeniadi penolong yang

membeturlan aht. Sesunggulttya aht tahtt merela mendustakan aht."

Mendengar firman Allah tersebut, Musa pun langsung mengadukan

perbuatannya png menghilangkan nla\% orang lain dan dia minta perlindungan,

dengan katanp: 'Wahai Tirhanku, aku telah membunuh seorang anggota kaum

Fir'aun. Aku takut jika aku menemui mereka, aku tidak dapat membela diri dan

mereka akan membunuhku. Lidahku tidak dapat berbicara lancar, sedangkan

saudaraku, Harun, lebih lancar bicaranla daripada aku dan lebih pandai

mengungkapkan pikiranrya. Utuslah Harun mendampingiku sebagai penolongku

dan turut bersama-sama memikul tugas ini. Aku takut mereka mendustakan aku. "
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Agoh sa ru'syttddu'a4hudalw bi a-lttiikawa tui'aluhhrmaa sur4haarwn
fo laa ya-shiluuna ilaikumaa bi oa-yaafuua : Ailah berfirman: "I{nmi
alan menguatkan lenganmu dengan saudnmmu itu dan l{ami jadilan untuk
l<edwmu dengan leelonsaan dnn konerangan. I{arcnutya, meteka tidak alan
menimpalun bencana kepadamu berdua. "

wahai Musa, tegas Allah selanjutnya, Kami akan menguatkan kamu dan
akan menolongmu dengan mengutus saudaramu. Kami akan menganugerahkan
kepadamu kekuasaan untuk dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Mereka sama
sekali tidak akan dapat memperoleh jalan untuk mengalahkan kamu.

Antumaa wa rna nit taba'akwnal glwalibutn : oKamu berdta dan omng-
omng yang mengihtti lwmu adalah o mng-omng yang mendap at kemenangan
dengan ayat-ayat l{ami.'

Kamu berdua dan para pengikutmu, tutur Allah, pasfi akan mendapat
kemenangan dan dapat mengalahkan mereka dengan hujjah-hujjah mukjizat png
Kami berikan kepada kamu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sesudah Musa
men)€mpurnakan jangka uakru png lebih lama dari jangka waktu png dijanjikan,
dia kembali ke Mesir untuk mengunjungi keluarganp. Musa berpikir, tentulah
Fir'aun dan kaumnp tidak ingat lagi akan ketelanjuran dirinp png telah lama
masanya.

Dalam perjalanan itu, suatu malam datanglah seruan Allah yang menetapkan
bahwa Musa diangkat menjadi rasul dan diberi mukjizat. Mula-mula Musa takut
kepada apa yang dialaminp itu. Setelah dijelaskan bahwa kedua mukjizat tersebut
merupakan bukti keterangan )ang diterimanp adalah dari Allah, Musa pun yakin
dia ditugasi untuk pergi menemui Fir'aun. Ictika itu Musa memohon supaP
diberi penolong png dapat menguatkan jiuarya dan menghilangkan keakutannya.
Dia memohon supala Allah mengutus Harun dan menjadikanrya sebagai wazirnya.
Allah memperkenankan permohonan Musa dan mengutus Harun untuk
mendakwahi Fir'aun dengan diberi mukjizat yang menakjubkan.
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(36) Ictilra Musa datang kepada mereka
(Fir'aun dan kaumnp), membawa alat-
apt l(ami yang nyata, mereka pun
berkata: '[ni tidak lain adalah sihir

f,irJ]u+'6.;hi:t;;,"i:#gcl'i"6tivo)"&rli
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png dibuat-buat dan orang-orang tua

kami yang telah lalu tidak Pernah
mendengar hal ini. "

(37) Dan Musa berkata: 'Tirhanku lebih
mengetahui orang yang membawa
petunjukdari sisi-Np danorang png
mendapat balasan png baik pada hari

akhirat. Sesungguhnya orang-orang
yang zalim tidak akan mendaPatkan

kemenangan."

(38) Dan Fir'aun berkata: 'Wahai para

pembesar, aku tidak mengetahui adarya

Tirhan selain aku. Maka buatlah
untukku, wahai Haman, batu bata dan

buatlah untukku sebuah istana supaya

aku dapat naik melihat Thhan Musa.

Aku benar-benar menyangka bahwa

Musa ini dari orang{mng lang dusta."

(39) Fir'aun dan laskarnp pun menyom-

bongkan diri di bumi dengan tak ada

sesuatu alasan yang membenarkan.

Mereka mengira bahwa dirinp tidak
akan kembali lagi kepada Kami.

(a0) Kami pun mengazab dia beserta laskar-

laskamya, lalu Kami benamkan mereka

ke dalam laut. Maka, lihatlah bagai-
mana akibat png didapat oleh orang-

orang yang zalim.

(41) Dan Kami juga telah menjadikan
mereka ikutan manusia lang menyeru

kepada neraka. Pada hari kiamat,
mereka tidak akan mendapatkan
pertolongan.

(42)Dan Kami telah menetapkan untuk
mereka kutukan di dunia dan pada hari
kiamat mereka termasuk orang-orang
pnghina.

(43) Dan sungguh Kami telah mendaunglan
Kiab at-Thurat kepada Musa, sesudah

IQmi binasakanumat-umat png telah
lalu, untuk menjadi penerang mata hati
manusia, petunjuk, dan rahmat.
Mudah-mudahan mereka 16fi ngat.
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Surat 28: al-Qashash luz 20

TAFSIR

Fa lammaa jaathum muusaa bi aa-yaatirua bayyiluatin qaaluu maa
haa4zna illaa sihrum mufiarf,w wa mao sami'naa bi haa4znafii aabaa-
irul awwaliin : Ketil@ Musa datang kqadamerela (Fir'aun dan lannnnya)
membawa ayat4ryat Kani yang nyata, merela pun berluta: "Ini tidak lnin
adalah sihir yang dibrut-bwt dan omng-omng tua kami yang telah lalu
tidakpernah mendengar lnl ini.'
Ictika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat png membenarkan

kerasulannya, Fir'aun dan para pembesar kerajaan berkata: "Apa lang kamu
datangkan ini, wahai Musa, hanyalah sihir semata, )ang kamu buat-buat, lalu
kamu katakan datang dari T[han. Sebab, kami belum pernah mendengar seruanmu
ini (menyembah T[han png Esa) di kalangan orang-ormg oa kami png telatr lalu. "

Mereka telah sangat dipengaruhi oleh adat taklid )ang menyesatkan
kebanyakan manusia. Sebenarnya, mereka berdusta. Sebab, mereka telah
mendengar tentang menyembah T[han png Esa pada masa Yusuf.

Wa qaala muusaa rubbii a'lannu bi man jaat bil hudaa min 'indihii wa
man takuunu lahuu 'aaqibaud daari : Dan Musa berlata : "Tfuhanht

lebih mengaahui omng yang membawa petunjuk dari sisi-I',{ya dan omng
yang mendapat balnsan yang baikpada hai aldtimt. "

Musa menjawab perkataan mereka: 'Ttrhanku lebih mengetahui siapa png
benar di antara kita, siapa pula png salah, siapa png membawa kebenaran dan

menlampaikannp kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, dan siapa pula
yang memperoleh balasan png terbaik pada hari akhirat nanti."

Musa tidak dengan tegas mengatakan bahwa Fir'aun itu sesat. Tetapi dia
meryatakan Allahlah png mengetahui siapa png benar dan siapa png salah.

Inruhuu laa yuflihtult zhaalimuun : *Sesunggulutya omng-omng yang

zalim tidak alan mendopatlan kemerungan.'

Orang-orang png zalim sama sekali tidak akan mendapat kemenangan, baik
di dunia maupun di akhirat kelak.

Wa qaala fir'aunu yaa ayyuhal mala-u maa 'alimtu lakum min ilaahin
ghairii : Fir'aun berlata: "Wahai pam pembesar, aht tidak mengetahui
adarrya Tfuhan sehin aht."

Saelah terus-menerus Musa mendesak supa5a Fir'aun beriman, maka Fir'aun
pun menlampaikan hal itu kepada para pejabat tinggi kerajaan. IQta dia: 'Wahai
para pembesar-pembesarku dan orang-orang yang terkemuka di kalangan
bangsaku, aku tidak mengetahui adarya seorang tuhan selain aku."
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Menurut al-Razi, maksud Fir'aun dengan perkataannya itu bukan untuk

menekankan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Sebab, hal fng seperti itu

sudatr jelas bukan. Yang dimatrsuOtannp adalatr menlatakan bahwa dialah png

*jiU iir.*bah oleh rifyttny.. Tidak iOa togas bagi rakptnla, selain menaati

rajanya.

Dia juga menyampaikan pembicaraan masalah itu kepada wazirnya

(menterinla) sebagai suatu ejekan terhadap Musa'

Fa auqid lii yaa haamatnu 'alath thii-ni fai'al lii slwthal la'allii ath'

that'; ilaa itaani muusat : Mal(a, buattah unfitkhr, wahai Hatnan, batu

bata dan buatlah wrtultht sebwtt isntw srqayv aht dqat ruikmelilwt Tbhan

Musa.

Fir'aun kemudian memerintahkan wazirrya untuk dibuatkan bangunan png

tinggi untuk bisa naik ke langit melihat T\rhan Musa. Tetapi perintah ini juga

seU"alai ejekan terhadap Musa. Kata dia kepada Haman: 'Wahai Haman' buatlah

batulbatu untukku dan buatlah sebuatr mahligai )ang tinggi menjulang langit,

karena aku ingin naik kepada T\rhan )ang menurut pengakuan Musa, Ttrhan itu

membantu dan menolongnla, dan T\rhan itulah yang telatr mengutus dia."

Wa innii la a-zhunruituu mitul ftaa4zibiin : 'Aht betur-benar mengim

bahwa Musa ini termasuk omng-onmg yang dusta"'

Musa, tegas Fir,aun, adalah seorang png dusta dalam pengakuannp 9,h*
ada Tirhan dilangit yang dia sembah. Ttrhan )ang katanla membantu dia dan

menolongnla.

was takbaru huwa waiunuudultuufil.ar4hi bi glwiril luqqi wa zlwnnuu

anruhum ibinaa laa yuria'uttn - Fir'aun dan laslarnya pun menyom-

bonglan din di bumi rkngan tak ada sesuotu alnsan yang membenarlan'

Meieka mengim bahwa a{rnya tidnk alan kembali lagi kqada Kam1

Fir'aun dengan semua pejabat tinggirya meryombongf,an diri dan memandang

semua orang lain png UeriOadi Mesir merupakan orang-orang )ang hina. Meleka

juga mepklni UatrwiOirinla ridak akan dihidupkan kembali.sesudah mati, tidak

Oi-Ueri p"n.f" dan tidak fusiksa. Karena itu, Allah senantiasa memperhatikan

keadaan mereka dan akan memberi pembalasan sesuai dengan amal perbuatan

masing-masing.

Fa a-khadz-naahu wairmaudahu fa rubadztaaltum fil yammi : Kottti

pun mengazab dia besiru lasknr-laskanrya, lalu l(ami berumlant merela l<e

dalam laut.

Karena itu, IQmi pun mengUmpulkan Fir'aun dan bangSa Qibti fang menjadi

bala tentaranya, lalu Kami benamkan mereka ke dalam laut Merah.

:r

,
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Fan zlrur katfa kaaru 'aaqibatwlt *adimiin : Mar(a, rihatrah bagaimana
akibat yang didapat oleh omng-omng yang znlim.

Perhatikanlah, bagaimana nasib orang-orang )ang menganiaya dirinla,
mengingkari TUhan, dan menentang rasul-N1a.

Wa ja'abwahum aimmatay yad'uuru ilan ruari : Dan lfumi juga tetah
menjadilan merela ihttan manusiayang menyeru kqada nemla.

Kami telah menjadikan Fir'aun dan kaumnya serta pemuka-pemuka
masprakat sebagai ikutan (teladan) bagi orangorang )ang mengingkari adanp
Allah dan golongan-golongan png angkara murka di bumi, selain mengingkari
kebenaran rasul, juga berusaha menyesatkan orang-orang lain.

wa yaumal qiyaamati laa yun-sharuttn : Dan pada hari kiamat, merela
tidak alan mendapatkan p enolongan.

Pada hari kiamat kelak, mereka tidak memperoleh penolong png dapat
menolak azab yang menimpa dirinp, walaupun di dunia mereka bisa saling
membantu.

wa at-ba'ruahum fii haa4zihid dun-yaa la'rutaw wa yaumal qiyaamati
hum mitul maqbuuhiin : Kotni tehh menetaplan untuk merela nrtu*an at
dunia dan pada lnri kiamat merelu termasuk omng-orang yang hina.

Kami menetapkan untuk Fir'aun dan kaumrya kehinaan di dunia dan kutukan
I(ami. Karena itu, Kami binasakan mereka semua. pada hari akhirat nanti, Kami
akan timpakan pula kutukan png lain.

wa h qad aa4ainaa muusal kitaaba mim ba'di maa ahh,krul quruunal
uulaa bashaa-iru lin ruasi wa hudaw wa mhmatat ra'allahum yata-
dztkluruun : Dan sungguh lfumi telah mendatanglant Kitab at-Taumt
kqada Musa, sesudah Kami birusalan umat-umat yang telah lnlu, untuk
menj adi p ateruw mtfia hati marutsia, p aunj uk" dan ruhmat. Mudatrmudahan
merekn teringat.

Kami menurunkan Thurat kepada Musa. Iemi juga menjelaskan di dalam
kitab itu tentang hukum-hukum )ang mendatangkan kebatragiaan bagi manusia,
baik di dunia maupun di akhirat. Itu terjadi sesudatr Kami membinasakan umat-
dmat terdahulu, seperti kaum Nuh, Hud, dan shaleh, serta setelatr spriat-spriat
dalam kalangan masprakat tersebut lenlap dan setelah berkembang kejatratan di
semua pelosok. Manusia memerlukan spriat baru untuk memperbaiki semua
kerusakan akidah dengan mendatangkan pokok-pokok png dapat berjalan
sepaqjang masa dan untuk menjadi petunjuk dan rahmat. Dengan mempertratikan
keadaan umat-umat )ang telatl lalu, semoga mereka bisa mengambii pelajaran
dan nasihat png dapat menyinari hakikat kebenaran.
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Kata Abu sa'id al-Khudri: "Rasulullah pernatr berkata batrwa Allah tidak

membinasakan suatu kaum, suatu umat, dan penduduk kota dengan az2b yang

Oi ir"prt^" dari langit atau )ang ditimbulkan dari bumi, sejak Allah menurunkan

raurat kepada Musa, kecuali kota png penduduknp dijadikan kera."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan batrwa setelah Fir'aun dan kaumnla

menyaksikan kebenaran, mereka tetap berkeras kepala dan menuduh Musa sebag,ai

ahli sihir serta mengatakan apa )ang disampaikan Musa belum pernah dilakukan

oleh orang-orang tua mereka. Allah juga menerangkan bahwa setelah Musa

mengajak Fir'aun untuk mengesakan Allah dengan memperhatikan keadaan alam'

,.*iu"t"gus Fir'aun menjawab dengan ucapan yang menunjukkan kebodohan

dan kesombongannya. Olih karena itu, sepantasnp dia menerima akibat yang

membinasaan mereka. Di akhirat nanti, mereka dijauhkan dari rahmat Allatt.

Pada akhirnp, Allah menjelaskan batrwa Dia mendatangkan Thurat kepada

Musa dan menjadikannla sebagai cahala penerang bagi manusia dan sebagai

suatu peringatan dari siksa Allah.

799

(44) Dan engkau (hai Muhammad) tidak

berada di samping bukit png sebelah

barat, ketika Kami mewalryukan kepada

Musa urusan kerasulan dan engkau

tidak termasuk prang-orang yang hadir

waktu itu.

(45) Akan tetapi Kami telah menjadikan

beberapa umat dan lallalah zudah masa

yang mereka lalui dan engkau tidak

berdiam dalam kalangan Penduduk
Madyan, engkau membaca untuk
mereka aYat-apatKami, namun Kami

mengutus Para rasul.

(46) Dan engkau tidak berada di samping

ath-Thur, ketika IQmi meryaru Musa.

Akan tetaPi suatu rahmat dari
Tbhanmu, supaya kamu menakuti suanr

kaum yang belum Pernah kedatangan

seorang Pembawa kabar takut
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sebelummu. Mudah-mudehan mereka
teringat.

(47)Dan apakah tidak lebih baik mereka
ditimpa oleh suatu bencana akibat dosa-
dosa yang mereka kerjakan, lalu
mereka berkata: 'Wahai Ttrhan kami,
mengapakah engkau tidak mengutus
seorang rasul kepada kami, lalu kami
mengikuti alat-alat-Mu dan menjadi
kankami orang-onng lang beriman."

(48'' Maka, ketika datang kepada mereka
unsan 1an,g hak dari sisi Kami, meieka
pun berkata: 'Mengapa tidak di-
datangkan kepadanla seperti apa )ang
telah didatangkan kepada Musa?
Apakah mereka tidak mengufuri apa
png telah didatangkan kepada Musa
dahulu?" Mereka menjawab: 'Ini dua
ahli sihir yang bantu-membantu."
Mereka berkata lagi:'Sesungguhnla
kami mengingkari semua itu."

(49)Katakanlah:'Datangkanlah sebuah
kitab dari sisi Allah. Dia lebih men-
dapat petunjuk daripada keduanla,
supala aku mengikutinp, jika kamu
omng-orang lang benar. "

(50) Jika mereka tidak dapat memenuhi
permintaanmu, maka ketahuilah,
bahwa mereka hanla mengikuti hawa
nafsu. Siapakah yang lebih sesat
daripada orang )ang mengikuti hawa' nafsunya dengan tidak mendapat
petunjuk dari Allah? Sesungguhnya
Allah tidak memberi perunjuk kepada
kaum png zalim.

(51) Dan Kami telah menurunkan kepada
mereka al-Qur'an yang sambung-
menyambung, mudah-mudahan mereka
teringat.
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TAFSIR

wa maa kunta bi jaanibil gharbiyyi idz qa4luirua ilaa muwal amra wa
maa kunta mirusy syoahidiin : Dan mglau (hai Muhanmad) tidak bemda

3070
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di samping bukit yang sebelah bamt, letil@ I{ami mewahyulurtkqada Musa '

urusai kcmsulan dan engluu tidak termasuk omng-omng yang lndir walOu

iru.

Engkau, Muhammad, tidak berada di sudut barat bukit Thur, tempat Allah

berbicala dengan Musa dan memberi Iauh-lauh Thurat, ketika Tyhan menugaskan

Musa memitut UeUan kenabian. Beginr pula, engkau tidak berada dalam kalangan

orang-orang yang 70 png dipilih oleh Musa untuk mendengar penjelasan-

penSiasan ing ffami watryukan kepadanla, sehingga tidak memungkinkan engkau

menerangkan semua Peristiwa itu.

Engkau menerangkan semua png gaib yang tidak engkau saksikan, karena

engkau-menerima kisahnp dengan perantaraan wattyu, yang menunjuk kepada

keiabianmu, dan lang demikian itu suatu mukjizat bagimu'

Wa hnkinrun an-sya'rua quruutunfu talhatwaln 'alaihimul 'ttmu.ru :
Atun tetapi Ifumi tetah menjadilan bebempa umat dan lnmnlalt sudah masa

yang merelu lalui.

Tetapi, Kami telah menjadikan beberapa umat sesudah Musa dan masa itu

pun telatr lama berlalu. Karinanla, mereka telah lupa terhadap semua petunjuk

lang benar. Karena itu, wajiblah Kami mengutusmu, hai Muhammad, kepada

meret a untuk memperbaharui perintah Ilahi dan untuk menyeru manusia, serta

untuk menjadi suluh png terang-benderang.

Wa maa kwta tsaawiyanfii ahli mad-yatu tatluu 'alaihim aa-yaatirwa :
Dan englau tidak berdiam datam lalangan penduduk Madyan, engluu

membaca untuk merelu ayat-ayat Kami.

Engkau, Muhammad, juga tidak bermukim dalam kalangan penduduk Madpn

bersami-sama Syu'aib. Tetapi kamu mempelajari aFt-ayat Kami dari mereka,

sehingga dapat menerangkan hal itu kepada penduduk Mekkah'

wb hakinnaa kunnaa muniliin : Namun lfumi mengutus pam msul.

Akan tetapi, Kami (Allah) mengutus kamu dan meuatryukan kisah tentang

mereka untuk menjadi huiiah png kuat tentang kebenaranmu'

Wa naa lanta bi iamibith thrati idz noadainoa : Dan englant rtdak bemda

di samping ath-Thur ketika Karni menyeru Musa.

Engkau juga tidak berada di dekat bukit Thur, se'waktu Kami menyeru Musa

yrng Xuri tataf,an kepadanp: 'Ambillatl Thurat dan peganglatr dia seteguh-

teguhnya."

Wa laakir ruhrnafarn mir mbbilu li tun4zim qaumam moa ataahum min

na4ziirim min qablilw la'alhhun yata4znkluruttn : Alan tetapi swru
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- mhmat dari rbhannu untuk t@mu, srpaya menahtti suatu kaum yang berumkedatangan seomng pembawa rabar tahtt seberummu. Mudah-mudahan
merela teringat.

Kami utus kamu, Muhammad, untuk menjadi rahmat bagi semua aram danuntuk memperingatkan suatu kaum png belum pernah kedaiigan seorang rasul,mudah-mudahan mereka mengambir pJtalaran oan ueriman lepaoa Alrah.
Menurut kenptaan sejarah png benar, sesudah Ismail datang kepada bangsaArab, tidak ada lagi rasur-rasul 1.ng oirtu, sampai kedatangan Muhammad saw.,Musa, dan Isa adarah rasur-rasur png diutus kepada naniisrail saja.

wa lau laa an tu-shiibahum mu*hiibatum bi maa qaddama aidiihim fuyaquulau mbbanaa lau ha analta ihirua nsuaun fi ir*o|o aa_yaatilw
wa rulauru milur mu'miniin : Dan apatah tidok tcbih baik merera-arirrpo
oleh suaru bencara akibat dosa-dosa yang afuerorutnya,,- iitu mrrt, berrata:"Wahai Ttuhan lwmi, mengapalah hgka; tfia* iins:,u,tu, ,ro*rg *rut,lalu lami mengihtti ayat-oyat-Mu dan menjadiun rumi omng-omng yang
berimnn?,,

sendainla sebelum kami mengutus kamu, ketika mereka ditimpa oreh bencana
$1bat kekafirannp dan-rnengerjakan mak.siat, tentu mereka berkata: *Wahai
Tirhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasur sebelum azabmenimpa agar kami dapat mengikuti alat-a1at )ang Engkau tentukan?,

Allah menjeraskan, Dia tidak mengutus Muhammad, kecuali menjeraskansiksa png akan ditimpakan kepad. o.ing..-g kafir. Di antara sebab_sebabAllah mengutus para rasur memang kebutuhan manusia untuk menerima petunjuk
dan hidaph )ang mengantarkan kepada jalan rng oiriotrai otetr Allah. Allahpun tidak menyiksa suatu kaum, melainkan se.uiah didatangkan rasur langmenlampaikan berbagai macam keterangan kepadanp.

Fa lammaajaathumur tnqqu min'indhua qaaluu hu raa uutiya mits-ramaa uutiya muusaa : Mar<a, ketika datang-t<epada merera urusan yanghak dari sisi Kami, merera pun bertata,laingopi ,ia* didatangran
lrepadanya sqeni apayang titan ailatangtan kqatk Misa?,
seuaktu Muhammad datang kepada kaum png berum pernah didatangi Nabi,sesudah masa Ismail, dengan memba*a ar--!ui'an", ,.r"d;;bertanp dengan

poa inq9r. lMengapa Muhammad tidak diberi,*qi-,,,i,.iri )ang diberikankepada Musa?'

A wa lam yakfuruu bi maa wtiya muusot min qabru : ,Aparah 
mereratidakmengufuri apawg tut,tt ailatansr@n r"pom Musa dahuru?,
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UmatzamanFir'aunjugasependiriandengankaummu,haiMuhammad.
Merekajugamengufurisemuaapa}angdisampaikanolehMusa.Tentukamu
juga bersikaP demikian.

@aluu sihruani ta-zlruaharua wa qaaluu intwa bi kullin knafiruun :
l&erufa mmiawab: *Ini dm ahli sihiryang futrtu-menbantu.' Mercla berlata

lagi: 'sesungguhnya kami mengingkai semua itu"'

Fir,aun dan kaumnya menptakan bahwa Musa dan Harun adalah dua tukang

sihir png bekerja ,u*u d.n saling membantu untuk menyesatkan manusia dan

;;X;, iluryurutut bodoh. Mereka bukanlatr diutus oleh Allah untuk memberi

prtun3ut kepada manusia. Karena itu, mereka mengingkarinya, tidak mengimani

apa yang dia datangkan.

Qul fa'tuu bi kilaabim min'indillaahi huwa ahd.aa minhumaa attabi'hu

in kuntwn shnaitiqiin : I{atalunlah:'Datanglanlah sebuah kitab dnri sisi

Allah. Dia lebih mendapat petunjuk daripada keduanya, supaya ahl

mengilattinya, iila lama omng-omng yang berwr"'

Katakanlah, hai Muhammad: "I(alau keadaan )ang seperti kamu katakan'

berilah aku suatu kitab dari sisi Allatr yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan

manusia selain at-Thurat dan al-Quian. fita kamu dapat memberinla, niscala

aku mengikuti kamu. Jika kamu orang )ang benar dan punya huijah yang kuat,

bawatatr kePadaku."

Fa il tam yastaiiibuu latu fa'tam 4numaa yattabi'uurw ahwan<hum :
Jita mereta tiaa* aapat mimenuhi permintaanmu, mal<a l<ctahuilnh, bahwa

merela hanya mengihtti hawa tufsu'

Jika mereka tidak dapat melakukan apa )ang kamu minta, tegas Allah kepada

M"h;;;, ;k pt<initatr bahwa mereka adalah orang-orang png mengikuti

hawa nafsu dan menyimpang dari jdan yang benar'

Wa man a4lwltu mim manit taba'a hawaahu bi ghairi hudam mirwllaahi:

siapalah yang lebih sesat daripadn orang yang mengihtti lnwa nafswrya

dengan tidak mendapat peruniuk dari Allah?

Thk ada orang )ang lebih sesat daripada orang )ang mengikuti hawa nafsu

yang tidak Oisertaiofetr petunjuk Allatr png diturunkan kepada rasul-rasul-N1a'

Inrullaaha laa yafulil qaumazh zhanlimiin : Sesunggtthnya Allah tidak

memberi p etuniuk kqada laum yang ulim'

Atlah tidak menaufikkan kebenaran kepada orang )ang menyalahi perintah-

Nya, tidak mau menaati-Nla, mendustakan rasul-rasul-Np, serta mengikuti hawa

nafsu setan.
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wa laqad wash-srwlrua rahwnur qau.b la'auahum yaa4ztktwruun :
Dan ltumi terah menurunran rqia. mer,a areuiin yang sambung-
merryambung, mudah_mudahan merela teingat.
Kami terah menurunkan ar-eur'an kepada mereka dengan sambung_menpmbung @erangsur-angsur) selama 23 tahun sesuai dengan hikmatr danmaslahar, agar dapat 

lgmberikan peringatan dan perajaran. setiap hari mereka
dapat memperlihatkan hikmah-hikmah png baru, agar 

".no""rg 
kepada berimandan mengikuti agama png benar. affafr Lfan ,.iOrrrrgk n rasut demi rasul,

)ang semuanp sesuai dengan keadaan, uaktu, dan masal naoa attrirnp, Allahmengutus Muhammad, penutup semua rasur, dan slariatnya, )4ang dapatdipergunakan untuk segala masa dan tempat.

KESIMPULAN

- - Dalam apt-a1at_ini, Allah menjelaskan-kebutuhan manusia kepada diutusnpMuhammad. sebab, fror- masprakatpada uaktu i* to*.n:rn,ilah) memang
sangat memerlukan bimbingan, karena sunnah Allah menghindaki bahwa Diatidak mengazab suatu kaum seberum diutus seorang rasur kepada mereka.

Alat-a1at ini juga menerangkan bahwa al-eur'an merupakan wahyu Ailah,
5ang menjelaskan keadaan;keadaan png tidak-mungkin rio rcon i, kecualidengan menpksikan sendiri atau belajar dari oraig yrnl-r.ny.ksikannp.
Muhammad tidak menpksikan kejadian-kejadian ten"uir, ,ioit pula memperajarikejadian-kejadian itu dan tidak belajar kepada or*g pnt mengetatrui. Ielaudemikian, maka nptalah al-eur'an iOAatr wahyu Allail.

Allah juga menerangkan bahva orang-orang euraisy dan kaum musyrikinmengingkari Rasul dan al-eur'an, serta meminta-oior,"ngt"n.nukjizat_mukjizat
sejenis mukjizat Musa. padahal, mereka dahuru mengingl*iruqio, Musa danmenuduh bahwa mukjizat-mukjizat itu hanlalah sihii.

hda akhirnla Allah menyuruh Rasur-Nla supala meminta mereka png ingkaruntuk memberikan sebuah kitab png lebih baik oaiipaoa ur_ruu.r, arau ar_eur,anpng dapat mengantarkan manusia kepada kebenarin. Alrah menandaskan, jika
mereka tidak sanggupmendaangkan png seperti itu, make nlnt f.n bahwa merekaitu pengikut hawa nafsu.
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(52) Mereka semru png telah IGmi beri
al-Kitab sebelum Muhammad, mereka
beriman kepada aleur,an.

yil#ua$'iqtH.
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t53)Dan apabila (al-Qur'an) dibaca di
hadapan mereka, maka mereka Pun
berkata: 'I(ami mengimanirya bahwa

itu adalah kitab Png hak dari Tbhan

kami; sesunggunnf kami sebelumnYa

adalah omng-onmg lang membenar-

kannya."

(54) Mereka diberi Pahala dua kali
disebabkan oleh kesabaranrya. Dan

mereka menolak kematsiatan dengan

ketaatan dan menafkahkan sebagian

harta pngKami rezekitan kepadarya.

(55) Dan apabila mereka mendengar
pembicaraan lang sia-sia, mereka pun

berpaling dari PadanP dan berkata:

'Bagi kami amalan-amalan kami dan

bagimu amalan-amalan kamu. I(ami
mengucapkan salam kePadamu, kami

tidak menghendaki jalan orang-orang

bodoh."

AU:*t'i,fyd$6'#Y,{#
er,o;##;v6$

'f;;{'Vi66,i.{f '€ff}'i;A{l
dtffil$uit:iarriAu,

-6ttr6,;;;WrArtj-7$vt

6{{W,<)a'43."fi'ffi

TAFSIR

Alla4ziina aataituahumul kitaaba min qablihii hum bihii yu'minuun :
Merela semwt yang tetnh Kami beri al-Kinb sebelum Mulammad, merela

beriman lcepadn al- Qur' an. 2

Apabila orang-orang lang beriman kepada at-Thurat dan Injil itu menerima

seruan Muhammad, tentulah mereka akan mengimani al-Qur'an. Sebab, a)'at-

ayat )ang menegaskan bahwa Muhammad akan datang, juga terdapat di dalam

kitab-kitab mereka.

Wa i4zna yuttan 'ahihiln qaaluu aomanrwa bihii innahul haqqu mir
mbbirua inrwakunrua min qablihii muslimiin : Dan qabila (al-Qur'an)

dibaca di hadapan merelra, mala merula pun berluta: *I(ami mangimaniltya

bahwa itu adatnh Kitab yang hak d6ri Tfuhan lumi; sesungguhnya lwmi

sebelumnya adatah orutn7-orang yang membenarl<anrtya. "

Apabila al-Qur'an dibaca di depan mereka, maka mereka pun meryatakan

dirinya membenarkan kitab itu. 'I(ami membenarkan bahwa al-Qur'an adalah

kitab png hak, yang diturunkan dari sisi T\rhan. IGmi dahulu memang sudah

2 Ayat ini semakna dengan S.3: Ali Imran, 199; S.2: al-Baqarah' 121'
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membenarkannla, walaupun kitab itu belum turun. Kami telah mengetahui sifat-
sifat Muhammad dan sifar-sifur kitabnp dari kitab-kitab kami."

ulaa-ikn yu'tauna ajruhum marmtaini bimaa shabaruu : Mereru diberi
pahala dua lali disebablan oleh kesabamnnya.

Mereka diberi dua kali pahala. Satu kali pahala iman kepada kitab mereka
sendiri dan satu kali pahala iman terhadap al-Qur'an. Mereka juga telah bersabar
dan tetap beriman terhadap kedua kitab tersebut. Atau karena mereka beriman
kepada al-Qur'an, baik sebelum diturunkan ataupun sesudah diturunkan.

wa yaha-uutu bil lusarutis sayyitta : Dan merera menorak kenaksiaan
dengan l<etantan.

Mereka menerima segala macam gangguan, cacian, dan hujatan dengan
memberi maaf dan berlapang dada.

wa mimmaa mznqnaahum yunfiquun : Daix mennflwhlan sebagian harta
yang l{ami rezekilwn kepadarrya.

Mereka membelanjakan sebagian harra png telah diberikan oleh Allah
kepadanp untuk keperluan taat dan untuk menjalankan amalan yang diperintahkan
oleh syara'. Mereka mengeluarkan nafkah png wajib, memberikan zay,at, dan
menolong orang-orang png membutuhkan pertolongan.

Wa i4zna sami'ul lagh-wa a'm4huu 'anhu wa qaaluu larwa a,maalurwa
wa lakum a'maahtkum salaamun'alaikum laa rubta-ghil jaahiliin : Dan
apabila merela mendengar panbicamnn yang sia-sia, merela pun beryaling
dari padanya dan berlata: *Bagi lumi amatnn-amalan lami dan bagimu
amalan-arnalan lamu. Ifumi mengucaplwn salam leepadamu, l@mi tidak
menghendaki j alan omng -omng bodah.'

Apabila mereka mendengar sesuatu png tidak berguna, baik mengenai dunia
maupun akhirat, aau apabilamereka menghadapi sesuatu gangguan, maka mereka
punberpaling dari orangorang )ang membicarakan hal-hal png sia-sia dan mereka
tidak menanggapinp. Dalam menghadapi ucapan orang{rang png mendusakan
Rasul, mereka berkata: "Kamu tidak diberi pahala, karena amalan-amalan kami
dan kami tidak disilsa karena amalan-amalanmu. Amalan-amalan kami untuk
kami sendiri dan kami pun tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu.
IGmi meninggalkan kamu dengan mengucapkan salam, karena kami tidak
mengikuti jalan orang-orang png bodoh dan juga tidak ingin bergaul dengan
kamu."



luz 20 Surat 28: al-Qashash 3077

Sebab funrn a1,at

Sa'id ibn Jubair menlatakan bahwa apt ini turun mengenai 70 pendeta yang

diutus Negus dari Ethopia kepada Nabi Muhammad. IGtika mereka sampai ke

majelis Nabi, Rasul pun di depan mereka membacakan surat Yaasiin selengkapnp.

Setelah mendengar pembacaan surat itu, mereka pun menangis dan menlatakan

memeluk agama Islam. Merekalah png dimaksud dengan "orang-orang yang

diberikan Kitab" dalam alat ini.

Diriwalatkan oleh Muhammad ibn Ishaq bahwa pernah datang 20 orang

Nasrani dari Ethiopia (Habsph) kepada Rasulullah, ketika beliau masih di

Mekkah. Mereka menjumpai Nabi di masjid, lalu bertarya tentang keadaan a9arna

Islam. IGtika itu ada beberapa orang Quraisy yang sedang berbicara di tempat
pertemuan. Setelah orang-orang Nasrani itu selesai bertanla, Rasul pun mengajak

mereka memeluk agama Islam, dan Nabi membacakan al-Qur'an di hadapan

mereka.

Begitu mereka mendengar pembaqun al-Qur'an, meneteslah air matanya

dan mereka pun memperkenankan seruan Allatl. Mereka mendapati pada diri
Nabi sifat-sifat png telah diterangkan di dalam kitabnla. Saat mereka keluar

dari majelis Nabi, datanglah Abu Jahal beserta beberapa orang Quraisy lain yang

menghalanginla. Abu Jahal berkata: 'Kamu adalah jamaatr-jamaah png tidak

mendapat taufik. Kamu diutus oleh para pemeluk agamamu untuk menyelidiki
keadaan Muhammad. Tetapi baru saja kamu menjumpainla, kamu telah
meninggalkan agamamu dan kamu telah membenarkan Muhammad."

Mendengar pembicaraan orang-orang Quraisy tersebut, golongan Nasrani

berkata sambil terus berjalan: "Salaamun 'alaihtm, kami tidak mau berrukar

pikiran dengan kamu dalam masalah ini."

KESIMPULAN

Dalam alat-ayat ini, Allah menjelaskan segolongan ahlul kitab png langsung

beriman, ketika mereka melihat bahwa pada diri Muhammad terdapat dalil-dalil
png menunjuk kepada kebenaran risalahnla. Selain itu, sifat-sifut nabi akhir
zamar. itu terdapat pula pada dalam kitab-kitab mereka.
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(56) Sesungguhnya eneg. lrvrga;nryfJ Je{i!}yt $;l$;y.l-;13ft
tidak dapat memberi hidalah (taufik)
kepada siapa png kau kasihi. Akan
tetapi Allahlah png memberi petunjuk
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(hidayah taufik) kepada siapa saja yang

Dia kehendaki. Allah itu Maha
Mengetahui semua orang yang mau
menerima petunjuk.

(57) Dan mereka berkata: 'Jika kami
mengikuti petunjuk yang kamu
datangkan, tentulah kami akan diusir
dari negeri kami." ApakahKami tidak
menjadikan daerah Haram yang aman
sebagai tempat tinggal mereka, lang
didatangkan buah-buahan dari segala
penjuru sebagai rezeki dari sisi IGmi;
tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahuinya.3

(58) Dan beberapa baryak penduduk kota
yang mewah hidupnya telah Kami
binasakan. Tempat-tempat kediaman
itu belum banyak png dimalonurkan
sesudah mereka; dan IGmi adalah png
menerima warisan.

(59) Dan Tbhanmu tidaklah membinasakan
penduduk kota, hingga Dia mengutus
di pusat kota itu seorang rasul yang

membacakan alat-alat Kami kepada

mereka. Dan Kami juga tidak
membinasakan kota-kota, kecuali
karena penduduknp berlaku zalim.

(60) Dan sesuatu png diberikan kepadamu,
maka hal itu mempakan pennata benda
hidup dunia dan hiasannya; dan apa
yang ada di sisi Allah lebih baik dan
lebih kekal. Apakah kamu tidak
memahamirya?

(61) Apakah oftmg )ang telah Kami beri
janji yang baik, lalu dia mem-
perolehnya, sama dengan orang )ang
IOmi beri kesenanganhidup dunia, dan
kemudian pada hari kiamat dia
termasuk orang-orang yang menerima
azab.

@'uE:iiffi:rft'"C{2

{iu;u6w'r);dlit#tf\trY,
"^b'{,;ylfiilt&.$l(;l'#

@'o;.t$t'e;K.$;E:f

'^5?#";:i,Y.{;}UIKTL\:€,

w;e6gesu:K3{,6-6
@(ts;IIYP

$a:*{!*C}l:awtx;ri,y6;
JAt6)iKv,Udi&Wi;,

$A)EQK,$

,1$+1:j6(Gr$;i6:'6fi
*ttiia;ici\trAt:ffffi

@;luiodtA

w*t*ipyrut;r:vw,
&t#fi"Eri#b\."-g'

3 Ayat-Erat 57-60 ini dengan S.29: al-'Anlohnrq 5.16: an-Nahl; S.l1: Hrunl dan
S.42: asy-Syuura.
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TAFSIR.

Inrwlw laa tahdii man ahbabta wa laakinnnllaaha yahdii ma! ya-syaa'u:

Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak dapat memberi hidayah (taufik)

kqafu siapa yang kau lasihi. Atun taqi Allnhlnh yang memberi petuniuk

(hidqnhmufik) kqada siqa saiayang Dia l<ehendaki.

Engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberi hidEah taufik kepada siapa

yang kau kehendaki. Tetapi Allahlah png dapat memberi taufik kepada siapa

yang Dia kehendaki dan Allahlah png dapat melapangkan dada seseorang untuk

memeluk agama Islam.

Hidalah atau petunjuk yang dapat diberikan oleh Muhammad adalah hidalah

dalam seruan dan menerangkan jalan-jalan kebajikan.4 HidaJAh yang bermakna

taufik dan melapangkan dada dengan menghidupkan cahqa iman adalah hak

Allah. Hidalah inilah yang tak dapat dilakukan oleh Muhammad, lang dikehendaki

oleh ayat ini.

Wa huwa a,lannu bil muhtadiin : Allah itu Molu MmgAahui semw omng
yang nuru mendapat peruniuk.

Allahlatl png lebih mengetatrui siapa png siap untuk mendapat petunjuk

seperti atrlul kitab png telatr diterangkan sifrt-sifutnp yang telah lalu. Banpk

hadis menerangkan batrwa alat ini turun mengenai Abu Thalib.

Diriwalatkan oleh Abd ibn Humaid, Muslim, at-Ttrrmudzi dan al-Baihaqi

dalam ad-Dataa-il dari Abi Hurairah meqatakan bahwa pada waktu Abu Thalib

akan waf,t, datanglah Nabi kepadarya dan berkata: 'Wahai paman, ucapkanlah

Laa ilaatn illaltoah, aku akan menjadi saksi untuk engkau di sisi Allah pada hari

kiamat."

Abu Thalib menjawab: 'seandainla bukan karena aku takut akan diaibkan

oleh orang Quraisy, rcntulah aku akan menyelnngkan hatimu. Mereka akan

berkata, batrwa lang mendorong aku berbuat apa )ang kamu kehendaki adalah

ketakutanku kepada mati." Berkenaan dengan hal itu, turunlah alat ini.

Wa qanluu in ruttabi'il httdot ma'akt ruta'klwthahaf min ar4hilua :
Merelu berluta: 'til@ l@mi mengihtti petuniuk yang englau datanglut4
tentulnh lumi alwt diusir dai negeri lamL'

Orang musyrik menlatakan kepada Muhammad bahwa apabila mereka

mengikuti agama Islam dan al-Qur'an, mereka takut semua kabilatt Arab akan

menyerang dirinya karena dinilai telah berkhianat terhadap agama nenek

272.

a Mengenai hidalah, ditegsl51n oleh Allah dahm S.42: asy-Syrnrra, 52; 5.2: al-BaqaralL
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mopngnya. "Mereka akan memusnahkan kami dan mengusir kami dari negeri

kami ini."

A wa lam numakkil lahum haruman aamituy yuibaa ilaihi tsamaruatu
kulli syai-ir iz4am min ladunnaa : Apalah Kami tidak mmiadilan daerah
Haramyang aman sebagai tempat tinggal merel(a, yang didatanglan buah-
buahan dari segala penjuru sebagai rezeki dari sisi l{amL

Mengapa mereka berkata seperti itu, tegas Allah, padahal Kami telah
menempatkan mereka dalam negeri (Mekkah) Fng aman dan dalam tanah Haram
yang dimuliakan oleh segenap orang Arab, daerah yang penduduknp dihormati
dan kekuasaannla diakui? Dalam daerah itulah diadakan pasar-pasar dan tempat-
tempat pertemuan, dan tidak dibenarkan orang saling membunuh. Selain itu,
Allah juga memberikan segala macam buah-buahan )ang didatangkan (diimpor)

dari berbagai negara, demikian pula bermacam-macam barang dagangan untuk
menjadi mata pencahariannp.

Wa laakinna ak-tsamhum laa ya'lamutttt : Tetapi l<ebanyalan merela
tidak mengetahuirrya.

Akan tetapi kebanyakan manusia berlaku jahil, tidak memperhatikan apa

yang mendatangkan kebahagiaan dan kebajikan bagi dirinp. Mereka, seharusnya

mengetahui bahwa reznki-reznki yang sampai kepadanp adalah dari Allah, Tbhan

mereka. Allahlah yang harus ditakuti, bukan yang selain-Np.

Wa kam ahlaknaa min qaryatim ba-thirat ma'ii-syatahaa fa tilka
masaakinuhum lam twlwm mim ba'dihim qaliihn : Dan berrya barryak
penduduk l<ota yang mewah hidttpnya telah l{ami binasalan? Itu tempat

kdiaman merelca, yang belum banyak dimalonurlan sesudnh merekn.s

Banpk benar kota yang didiami oleh penduduk yang kala raya, tetapi mereka

tidak mempergunakan nikmat-nikmat tersebut seperti png dikehendaki oleh Allah.
Maka, Allah pun menghancurkan kota-kota mereka itu. Sampai sekarang pun
(saat ayat ini diturunkan), masih banyak tempat kediaman tersebut yang belum
dibangun kembal i. Kebanlakannya masih berupa reruntuhan.

Wa kwmaa ruhrui waari+siin : Dan Kami adalah yang menerima warisan.

Allahlah yang menerima peninggalan-peninggalan mereka. Sebab, mereka

tidak meninggalkan seorang png bertindak sebagai penggantinya. Suatu harta
yang tidak ada pemiliknp'dikatakan sebagai pusaka Allah, karena Allahlah png
Maha Ickal.

5 Ayat ini semakna dengan S.11: Huud, ll7.
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Wa maa luaru mbbukn muhlilul quma hattaa yab'a4sa fii ummihaa
rasuulay yatluu 'alaihim aayaatinaa : Dan Tuhanmu tidaklah
membinasalun pendud,tk suatu kota, hingga Tuhan mengutus di pusat l<ota

itu seomng msul yang membacalan ayat-ayat l{ami kqada merelu.6

Bukan merupakan sunnah Allah terhadap hamba-hamba-Nya, apabila
meinbinasakan kota sebelum diutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat-

Np dan menyeru mereka kepada-Nya dengan jalan bujukan (targhib) dan
peringatan (tarhib) di hadapan penduduk-penduduk suatu kota.

Adapun hikmah rasul-rasul itu diutus di pusat-pusat kota (ibu negeri) karena
penduduk ibu kota terdiri dari orang-orang cerdik pandai dan mereka lebih
mengetahui dasar-dasar kebenaran. Tetapi hal itu bukanlah berarti bahwa para

rasul harya diutus kepada orang-orang kelas atas. Rasul diutus untuk semua

anggota masyarakat, tidak hanp di kota tempat rasul berdiam diri, tetapi juga
yang mendiami kota-kota lain.

Wa maa kunrua muhlikil qurua illaa wa ahluhaa zlualimuun : Dan
Ifumi juga tidak membinasalun l<ota-lcota, l<ecuali larena pendudulorya

berlaht ulim.

Kami tidak membinasakan kota-kota yang di dalamnp telah IQmi utus para

rasul lang menyeru mereka kepada kebenaran dan menunjukinya kepada jalan
yang benar, kecuali apabila penduduk itu berlaku zalim, mendustakan rasul, dan

mengingkari ayat-apt Allah.

Allah tidak membinasakan sesuatu kota karena kota itu beriman. Allah
membinasakannya karena kota iru berlaku zalim, mengerjakan maksiat dan dosa.

Wa maa uutiitum min syai-infa mataa'ul hayaatid dun-yaa wa ziinatuhaa
wa maa 'indallaahi khairuw wa abqan : Dan sesuatu yang diberilan
l<epadamu, hal iru merupalan pennata benda hidup dunia dan hiasanrrya;

dnn apa yang adn di sisi Allah lebih baik dan lebih kelal.'

Semua apa yang diberikan kepadamu, sesungguhnya adalah permata dalam

hidup dan kamu gunakan sebagai hiasan )ang tidak dapat menolongmu sedikit
pun di sisi T\rhanmu. Apa yang ada di sisi Allah itulah, yang lebih baik bagi
mereka Fng taat, karena sifatnya png kekal dan abadi, sedangkan apa )ang
berada di tanganmu akan sirna.

Afa laa ta'qiluun : Apalah lamu tidakmemahamirrya?

6 Ayat ini semakna deagan S.l7: al-Israa', 15.

7 Ayatinisemaknadengan5.16: an-Nahl,96; S.3: AIi Imran" 198; S.87: al-Alaa, 1G17.

\--
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Apakah kamu tidak dapat mematrami segala maqlm kejadian hingga bisa

mengetahui mana )ang baik dan mana )ang buruk, serta dapat memilih mana

yang baik untuk kamu.

Asy-Spf i berkata: 'Barangsiapa berwasiat sepertiga hartanp kepada orang

yang paling berakal, niscaya harta png sepertiga itu diberikan kepada orang

taat."

A fa maw wa,adrunhu wa'dan hasarun fa huwa laaqiihi lu man matta'

rwahu mataa'al hayaatid dun-yaa tsumms huwa yaumal qiyaamati mirul
muh4lwriin : Aptduh orumg yang telnh Knmi beri janji yang baik, lalu

dia memperolehnya, sama dengan omng yang lfumi beri kesenangan hidup

drnia, dan l<orwdian pafu hari kionA dia termasuk orung-orang ymg mawrima

azgb?

Apakah orang )ang telah I(ami janjikan akan memperoleh surga karena

ketaatannya kepada Kami, sama dengan orang yang diberi nikmat hidup dunia,

tetapi tidak mengerjakan irmal png dikerjakan oleh orang-orang yang taat? Tentu

saja, keduanla tidaklah sama. Pada hari kiamat, mereka yang ingkar adalah orang-

orang yang menerima siksa.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menenangkan hati Nabi Muhammad )ang tidak

dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang dicintai, seperti Abu Thalib

(pamanrya). Sesudah itu, Allah menerangkan apa )ang telatr diberikan kepada

umat-umat terdahulu, png kemudian dibinasakan karena keingkaranrya. Pada

akhirnp Allah menerangkan bahwa apa )ang ada di sisi Allah lebih baik daripada

permata benda atau harta dunia. Sebab, apa )ang ada di sisi Allah lebih kekal

dan tidak putus-putus. Maka, dipandang bodohlah orang{rang yarrg meninggalkan

manfuat akhirat, hanla untuk memenuhi manfaat-manfaat dunia.

802

(62) Dan pada hari Allah menyeru mereka,

Allah berfirman: "Di manakah ofimg-
orang yang kamu katakan bahwa
mereka itu sekutu-Ku?"

(63) Mereka )ang telah diputuskan untuk
menerima azab Allah, berkata: '\4rahai

Tirhan kami, mereka inilah yang telah

kami sesatkan, kami menYesatkan

Y{rA:oS,Xlx$I$v6g:g;$J6'
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mereh sebagaimana kami sendiri t€lah

sesat. Kami melepaskan diri kepada-

Mu. Mereka tidak menyembah kami. "

(64) Dan kepada para musyrik dikatakan:
"Panggillah tuhan-tuhanmu. Maka,
mereka pun menyeru tuhan-tuhannya.
Tbtapi tuhan-mhan itu tidak menga-

bulkan senran mereka, dan mereka
melihat azab dan timbullah keinginan

mereka agar mendapat Penmjuk.

(65) Dan pada hari Allah meryaru para

musyrik, Allah berfirman: 'Dengan
apa kamu memPerkenanken seruan
rasul-rasul Kami?"

(66) Pada hari itu tersembunyilah segala

macam keterangan bagi mereka.
Mereka tidaklagi saling bertarya.

(67)Adapun orang yang bertobat dan
mengerjakan amal saleh, mudah-
mudahan menjadilah dia termasuk
orang-orang yang mendapat keme-

nangan.t

@3;{i!
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TAFSIR

Wa yauma yuruadiihim fa yaquulu airw syumkaaiyal la4ziirw kuntum

taz'umuun : Dan padn hari Allah menyeru merekt, Allah beffirman: "Di
mdtutluh ds,va-davayang lamu lataknn bahwa merela itu sehttu-Kt?"

Ingatkanlah orang{rang png mengikuti hawa naftunla, ketika Allah menyeru

mereka dan bertanp: 'Di manakah mereka (de'wa-dewa, berhala) png kamu
jadikan sekutu bagi-Ifu? Baik sesembahan itu malaikat maupun jin, binatang,

atau berhala, )ang kau anggap akan melepaskan kamu dari a2;b png pada hari

kiamat, ketika azab akan menimpamu?"

Pertanlaan Ttrhan ini merupakan tegUran untuk menghinakan mereka. Sebab,

sudah jelas bahua pujaan-pujaan (sesembahan) mereka pada hari kiamat tidak
dapat memberi manfrat apa-apa. Sesembahan itu juga tidak menjawab pertanlaan

Allatl.

s Alrat-ayrt (62-67) kaitkndeoganS.18: al-Kahfi,51; S.2: al-Baqarah, 166; S.7: al-Araaf;

S.5: al-Maaidalq, S.45: al-Jaatsiyah; 5.68: alQalam.
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Qsalal la4ziiru lwqqa 'alaihimul qaulu mbbanoa hoa-ulru-il la4ziina
agh-wainaa agh-wainoahurn ka man ghawainoa : Merela yang telah
diputuslan untuknrctvrinn azab Allah, berluta: "Waltai Tfuhan lutni, merela
inilah yang telah lanni sesulan, lami menyesatl(ttn mereka, sebagaimana

lami sendiri telah sesat."

IGtika itu timbullah pertengkaran antara pemimpin )ang sesat dan para

pengikutnp. Para pemimpin yang menyeru kepada kekufuran berkata dengan

nada mempertahankan diri: 'Wahai Thhanku. Pengikut-pengikut yang telah kami

sesatkan, kami telah menyesatkan mereka dengan kemauan mereka sendiri,
sebagaimana kami juga sesat. IGmi tidak memaksa mereka untuk mengikuti
kami. Kami hanplah sekadar memperdalakan mereka untuk mengikuti kami.
Dalam hal ini, tanggung jawab tetap berada di tangan mereka masing-masing,
karena kami tidak memaksa mereka untuk mengikuti kami.

Thbarru'rua ihilu : Kami melepaslan diri kqada-Mu.'

I(ami, kata pemimpin sesat itu selanjutnla, berlepas diri dari mereka (para

pengikutnF) dan dari kekufuran serta kemaksiatan mereka.

Maa luanuu iyyaarua ya'buduun : " Merel(a tidakmenyembah lami."

Mereka, tutur pemimpin sesat lagi, sama sekali tidak menyembah kami.
Mereka menyembah berhala untuk memenuhi hawa nafsunla. Usaha kami terbatas

mengajak dan menganjurkan mereka untuk menyembah berhala, itu saja.

Wa qiilad'uu sywalwa<kum fa da'auhum fu lam yastaiiibuu lahurn :
Ikp ada p am musy ik dilataknn : " Pang gillah tulan-tuhanmu. Mala, mercla
pun menyeru tuhan-tulunnya. Tetapi ruhan-tuhnn itu tidak mengabullan
serw)n merel(a."

Dikatakan pula kepada orang-orang musyrik )ang mempersekutukan Allah:
'Serulah tuhan-tuhanmu png kamu sangka menjadi sekutu bagi-Ifu untuk menolak
azab kesengsaraan dari dirimu. Karena itu, mereka pun menyeru tuhan-tuhan
yang mereka puja. Tbtapi tuhan-tuhan itu tidak dapat menjawab dan memenuhi
permintaan mereka. Bagaimana berhala-berhala itu dapat mengabulkan permintaan

mereka pada hari kiamat, sebab di dunia ini mereka hanplah berupa batu dan

benda-benda mati."

Wa ru<wul 'a4zlaba lau antuhum luanuu yahtaduun : Dan merela
melihat azpb dan timbulhh keingirun merela agar mendapat petuniuk.D

e A1.at ini oemlkns deagan S.2: al-Baryrah, 166.

r0 Ayat ini semakos dengso S.18: al-Kahfi, 53.
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Para pemimpin sesat dan para pengikutnp itu akhirnp mepkini bahwa

mereka akan dipendamkan di dalam neraka. I(etika mereka menpksikan azzb,

timbullah keinginan dan pengharapannla agar pada waktu di dunia masuk golongan

orang-orang png mendapat petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasul-Np.

Wa yauma ywua.diihim fa yaquulu maa4zta ai abtumul munaliin : Dan
pada hai Allah menyeru pam musyrik, Allnh befirman: 'Dengan apa lamu
memp erlcerunlan s eruan msul-msul Kami ? "

Allah berfirman: 'Bagaimana kamu memperkenankan seruan Rasul png
Kami utus untuk mengajak kamu kepada paham tauhid dan meninggalkan
berhala?" Ada riwalat png menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dan

dikuburkan, maka datanglah pertanlaan dari malaikat tentang siapa T\rhannya,

siapa nabinp, dan apa agamanla. Para muslim menjawab: 'TUhanku adalah

Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku adalah Islam, pitu agama fitrah dan

tauhid. " Orangorang kafir dan musyrik bingung mendengar pertanlaan-pertanlaan

itu, dan tentu saja tidak dapat menjawab. Inilah png diispratkan oleh firman
Alah di bawah ini.

Fa 'amiyat alaihimul ambaa-u yauma-i4zin : Padn hai iru tenemburryilah
segaln macam ketemngan bagi merela.

Pada hari itu, mereka tidak mendapat sesuatu jawaban png dapat mereka

kemukakan. Karena itu, mereka berdiam diri saja.

Fahurn laa yatasaa aluun : Merela tidak lagi saling benanya.

Pada saat itu, mereka tidak lagi dapat saling bertanla, seperti halnp png
mereka lakukan dalam menghadapi masalatr-masalah png musykil atau sulit di
dunia. Pada hari itu, mereka dicekam oleh kedahsyatan yang menakutkan dan

mereka semua tidak dapat mengemukakan sesuatu keterangan.

Fa ammaa man taaba wa uilnaru wa 'amilt slualilwn fa 'asaa ay yakuuru
mirul muflihiin : ,4dapun omng yang benobat dan mmgerjalun amal
s aleh, mudah-mudalan menj adilah dia termasuk omng-omng ywng mandapat
l<emenangan.

Orang-orang musyrik png bertobat dan kembali kepada kebenaran,
mengikhlaskan ibadatnp hanp kepada Allah, serta membenarkan Nabi-Np dan

mengerjakan semua apa )ang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab-Np png
sudah disampaikan oleh Rasul, maka mereka inr memperoleh kemenangan di
dunia, dan di akhirat nanti ditempatkan di dalam surgalawutun Na'im.



Surat 28: al-Qashash luz 20

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan apa )ang terjadi pada hari kiamat

terhadap orang-orang musyrik. Pada hari itu, Allah mengajukan berbagai macam

pertanlaan yang tidak mampu mereka jawab. Mereka pun tidak memperoleh

iuatu alasan untuk membela diri. T\rhan bertanya kepada mereka tentang tuhan-

tuhan @erhala-berhala) png disembahrya dan patung-patung png dipujanya.

Tirhan bertanya: 'Apakah berhala-berhala itu dapat menolongmu?" T[han

menyuruh mereka menyeru berhala-berhala yang disembahnp itu. Tetapi mereka

tak memperoleh jawaban apa-apa dari berhala-berhala tersebut. Kemudian Allah

bertanya bagaimana mereka memenuhi seruan rasul. Pada masa itu, hilanglah

segala macam alasan )ang dapat melepaskan mereka dati aab. Sebaliknya, orang-

oring yang beriman dan mengerjakan amalan saleh ditempatkan Allah di dalam

svrgalannatun Naim.

803

(68) Dan Thhanmu menjadikan apa )ang
Dia kehendaki dan Dia pilih. Mereka

tidak mempunPi hak memilih. Maha

Suci Allah dan MahaTrnggi dari segala

apa )ang mereka persekutukan.tr

(69) Dan Tirhanmu mengetahui apa yang

disembunyikan oleh hati mereka dan

apa )ang mereka lahirkan.

(70) Dan Dialah Allah, tak ada tuhan
melainkan Dia. Bagi-NYa segala
macartr puji di dunia dan di aktimt.
Bagi-Nya ketetapan Yang Pasti dan

kepada-Np kamu dikembalikan.

(71 ) Katakanlah:'Bagaimana pendapamu
jika Allah menjadikan malam terus-

menerus sepanjang masa bagimu
hingga hari kiamat? SiaPakah tuhan

selain Allah png akan mendatangkan

siang yang benderang kePadamu?

Apakah kamu tidak mendengar? "

(7 2) Y\atakanlah :' Bagaimana pendapatrnu
jika Allah menjadikan siang terus-

J'sla:rA6t}1flfl.bW- 
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TAFSIR

Wa rubbulu yakh-luqu moa la-syn-u wo yakh+aar : Dan Tfuhanmu
menjadikan apayang Dia l<ehendaki dan Dia pilih.D

T\rhanmu menjadikan apa lang Dia inginkan. Dia putalatr png memilih apa
png disukai-Np. Dia memilih perbuatan-perbuatan dan hukunr:trukum png
dikehendaki-Np dan Dia pula )ang menetapkan makhluk-makhluk-Np untuk
urusan png dikehendaki-Np.

Sebagian ahli tafsir menlatakan bahwa firman Allah ini dikemukakan untuk
membantah ucapan al-lValid ibn Mughirah, ketika dia bertanla: 'Mengapakah
al-Qqr'an tidak diturunkan kepada seorang png besar di antara penduduk dua
kota ini (nuif dan Mekkatr)?"

Yang dimaksudkan dengan "orang besar" adalatr al-Walid ibn Mughiratr png
kala dan terhormat (Mekkah) dan Urwatr ibn Mas'ud ats-TSaqafy, pemimpin
dari rhaif. sedangkan png dimaksudkan dengan 'dua kota" adalatr Mekkatr
dan Thaif, kota png sudah cukup ternama di Arab Saudi saat itu.

menerus hingga hari kiamat untukmu?
Siapaleh tuban 1ang selain Allah png
mendatangkan malam kepada kamu,
yang kamu berteduh di dalamnya?
Apakah kamu tidak melihat? "

(73) Di antara rahmat Allah adalah Dia
menjarlikan untuknu malam dan siang,
supala lqmuberteduh di dalammalam
itu dan supala kamumencari sebagian
dari keutamaan-Np. Dan mudah-
mudahan kamu mensyukuri-Np.

(74) Dan pada hari Ttrhan menyeru onng
musyrik, Dia berfirman: 'Manakah
orang yang kamu katakan menjadi
sekuru bagi-Itu?"

(75) Kami telah menghadirkan seonng saksi

di antara tiap+iap umat, lalu Kami
katakan:'Berilah kesaksianmu."
Ictika itu mereka pun mepkini bahwa
hak (kebenaran) itu lapunpan Allah
dan telah hilang lenlap segala apa png
mereka ada-adakan.

#,,&kl,rfltt;1:gtp
@:$,;i$qg#s
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Maa luarw lahumul khiyamtu : Merelu tidak mempunyai lnk untuk

memilih.

Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih sesuatu yarlg berlawanan dengan

kehendak Allah. tetapi e.ian bernak memilih mana )ang Dia kehendaki untuk

mereka. Dia mengutus siapa )ang dikehendaki-Np untuk menjadi rasul sesuai

dengan hikmah din maslatrat )ang diketahui-Nla, walaupun orang png dipilih

tidak mempunyai kekalaan dan kemegahan.

Subhaanallaahi wa ta'aalna 'ammaayusy-rikuun : Maha Suci Allah dan

Maha Tinggi dari segala opa yang merela persehfiulan'

Maha Suci Allah dan Maha Tinggi, )ang tak dapat ditantang oleh siapa pun'

wa mbbutu ya'lamu maa tukinnu shuduuruhum wa maa yu'linttun :
Dan Tilhanmu mengetcthui apa yang disembunyilun oleh hati merela dnn

apa yang merela lahirlun.

Pilihan Allah yang dilakukan terhadap seseorang didasarkan pada

pengetahuan-Nya mengenai segala rahasia batin yang dikandung oleh manusia

dan-segala apa )ang mereka lahirkan. Allatr memilih untuk suatu kebajikan

,.r"orulng png OipanOang lalak bagi kebajikan itu; demikian pula Allatr memilih

untuk kejahatan bagi orang-orang )ang layak melakukannp'

Wa huwallaahu laa ilaaha illaa huwa : Dan Dialnh Allah' Takada tuhan

melainlan Dia.

Dialah, Allah, png berhak disembatr. Tidak ada Ma'bud (png disembah)

selain Dia dan tak ada seorang pun 16ng dapat menyifati hakikat kebesaran-Nya'

Firman ini memberi pengertian bahwa Allah itu Maha Berkuasa atas semua

makluk-Np. Mah? Mengetahui dan Maha Suci dari segala kekurangan'

Lahut hamdu fil uulaa wal aa-khimti : BaSi-l'lya segala macam puji di

dunia dan di al:himt.

Allahlah png terpuji dalam segala apa )ang dilakukan-Nya, baik di dunia

maupun Oi afirirat. SeUaU, hanp Dia yang memberikan semacam karunia, baik

png kedatangannya cepat maupun )ang lambat'

Walahul hukmu : Bagi-I'lyatah l<etetapan yang pasti'

Allahlah )ang mempunpi ketetapan yangberlaku. sebab, Dialatr png dapat

menguasai ronui hamba-Np dan Dialah hakim yang Maha Adil lagi Maha

Mengetatrui.

wa ilaihi turja,uun : Dan t<epada-I'lya lumu dileembalilutt.

3088
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IGpada Allah jualatr kamu dikembalikan pada hari kiamat. Kemudian masing-

masing orang akan mendapat pembalasan atas amal perbuatannla.

Qul a nnitum in ja'ahllanhu 'alaikumul laila sarmadan ilaa yaumil
qiyaanai man ilaahun gluirulloahiya'tiikum bi dhiyaa-in : I(atalanlah:
"Bagaimanw pendapatmu jilu Allah menjadilan malam terus-menerus
sepanjang masa bagimu hingga hari kiamat? Siapalah tuhan selain Allah
yang alan mendatanglan siang yang bendemng l<epadamu?

Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka )ang mempersekutukan Allah: "Hai
kaumku, tunjukkanlah kepadaku pujaanmu (sesembahanmu) yang dapat
mendatangkan siang, jika Allah menjadikan hari-harimu terus-menerus malam

hingga hari kiamat?"

Afa laa tasma'uun : "Apalah lamu tidakmendengar?"

Apakah kamu tidak dapat memahami dan memikirkan apa yang kamu dengar

untuk diambil pelajaran dan untuk diyakini bahwa Tirhanmulah png mendatangkan

malam dan mendatangkan siang, ketika Dia menghendakirya? Apabila Dia ingin
mendatangkan siang dan melenppkan malam, tidak ada seorang pun png dapat

menggagalkannp.

Qul a mtitum in ja'alallaahu 'alaikumun twhaaru sarmadan ilaa yaimil
qiy aamati man ihalrun ghahulhahi ya' tiihtm bi lailin taskunuutu fiihi :
I{atalanlah: "Bagaimana pendapatmu jila Allah menjadilan siang _terus-
menerus hingga hari kiamat untulonu? Siapal<ah tuhan sel.ain Allah yang

' mendatanglun malam kepadamu, yang larnu berteduh di dalamrrya?

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada orang musyrik: 'Jelaskan kepadaku,
jika Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus hingga hari kiamat, apakah

ada tuhan yang selain Allah png dapat mendatangkan malam sehingga kamu

bisa merebahkan diri?"

Afa laa tub-shiruun : "Apalah lamu tidakmelihat?"

Apakah kamu tidak memperhatikan berbagai macam bukti di jagat rala yang

menunjukkan adanla kekuasaan Allah hingga kamu pkin bahwa hanp Allatrlah
png berhak menerima ibadat, karena hanla Dialah png dapat mendatangkan
malam dan siang.

Barangsiapa di antara kita pergi ke kutub utara, lalu mengalami siang png
lamanla enam bulan terus-menerus, demikian pula malamnla, tentulah dapat
mengetahui rahasia apa ,ang dikandung oleh pergantian malam dan siang, lang
penuh dengan kenikmatan.
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W mir rulmatihiiia'lu lahnul hih wan naluam E taskunuu fiihi wa li
taha-ghau minfadh-liltii : Di ailam rultnat Allah afuloh Dia meniadilan
ufiufutu malom dan siang, supaya berteduh di dalam malam iru dan supaya

l<arnu mencai sebagian furi luutamnan-I{ya.

Di antara rahmat Allah png diberikan kepada makluk-Np adalah menjadikan

malam dan siang yang berbeda keadaannp. Dia menjadikan malam gelap-gulita

supap sesuai dengan waktunp untuk beristirahat dari kelelahan kerja pada siang

harinp dan dijadikan siang terang-benderang supala dapat dipergunakan untuk

bekerja dan mencari rezeki png telatr dibagi di antara para hamba.

Wala' alhkum tasy -kttruun : Dan mrfuh+wdalwn katnu mensyuhti-I'lya.

Supala kamu selalu siap bersyukur kepada Allah atas karunia png telah

dicurahkan kepadamu dan supaya kamu berlaku tulus dalam menyembah Dia.

Wa yauma yunrudiihiln fa yaquulu airu syumfoa-iyal la4ziitu kuntum
taz'umuun : Dan pada hari Tfulwn nwryeru omng musyrik, Dia berfiman:
"Mannlah omng yang lamu latalan meniadi sehtru bagi-Kt?"

Ingatlah, wahai Rasul, kepada T\rhan sewakf,u menyeru orang musyrik pada

hari akhirat kelak dengan firman-N5a: 'Manakah sesembahan png kamu jadikan

sebagai sekutu-trfu di dunia png kau anggap bisa melepaskan dirimu dari azab

sengsara png kamu derita pada hari ini?

. Wa nazt'noa min htlli ummatin syahiidnn : Kami telah menghadirlan
seomng sal<si di antam tiap+iap umat. t3

Kepada tiap umat, Kami datangkan seorang nabi png menpksikan apa Fng
mereka lakukan terhadap agilma png dibawa oleh nabirya masing-masing. Di
sini dijelaskan bahwa nabi bertindak sebagai saksi. Tetapi pada suatu tempat

berhenti (mauqif) png lain, para malaikat png bertindak sebagai saksi.

Faqulnaa haatuu burhaanakuttt : I'alu Kami l<atalun: 'Berilah
l<esal<sianmu."

Sesudah masing-masing saksi mengemukekan apa )ang dialaminp, T[han
berfirman:'sekarang berikanlatr keteranganmu )ang membuktikan kebenaran

apa )ang kamu katakan batrwa Allah mempunpi sekutu. Padahal, para rasul

telatr menjelaskan kekel iruan pendapatmu itu. "

Fa'alimuu anrwl haqqa lillaohi : Ketil<a itu merela pun mqakini bahwa

hnk (kebenamn) itu kqunyaan Allnh.

t3 Allat ini semakna &ngan S.4: arNisaa', 41.
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Pada masa itu barulah mereka mepkini bahwa hujjah Allah tak dapat mereka

patahkan dan tidak ada )ang menyekutui-Np. Akibatnla, mereka pun bungkam

dan tidak dapat memberikan jawaban apa pun.

Wa$halla 'anhrnn man luanuu yafraruun : Dan telah hilang lerryap dari
merel<n segala apa yang merelu ada-adalan.

Segala macam kebohongan yang mereka ada-adakan di dunia, pada hari itu

hilang lenyap dari mereka.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Tirhan menjelaskan bahwa Dialah )ang berhak memilih

sebagian makhluk-Nla atas sebagian png lain. Allah tidak memilih berhala-

berhala yang mereka jadikan sebagai sekutu-Nya untuk diibadati dan untuk
memberi spfuat. Allahlah yang berhak menerima segala macam puji sebagai

tanda kesyukuran kita atas semua nikmat png dilimpahkannp.

Allah juga menerangkan hal-hal yang mewajibkan kita bersyukur, tidak
menjadikan malam terus-menerus, demikian pula tidak menjadikan siang terus-

menerus tanpa berselang-seling. Pada akhirnp T\rhan mengungkapkan bahwa

tindakan para musyrik mempersekutukan Dia tidaklah berdasarkan ilmu png
benar, bahkan semata-mata hanla mengikuti hawa nafsu.

804

(76)Sesungguhnya Qarun adalah salah
seorang dari kaum Musa. Dia telah
berlaku curang terhadap kaumnla, dan

IQmi telah memberikan peti u,ang, yang

orang banyak bertenaga luat pun tidak
sanggup membawa kunci-kunci khaza-

nahnp. Ketika itu kaum$a mengingat-

kan, janganlah kamu bergembira,
sesungguhnya Allah tidak suka kepada

orang-orang png bergembira. ta

(77)Dan pergunakanlah apa yang telah
diberikan oleh Allah untuk mem-
peroleh negeri akhirat dan janganlah

kamu melupakan perunn'rnganmu dari

tdV"i*65,)ji j'vK6;6\
Jjr4L:,F:a)a:LFi;AiA
Uj'int'ol6-f'<l'^;;'^'tj;#t^
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tr llsitkan dengan 5.26: asy-Syu'araa', 58; S.18: al-Kahfi, 82; S.9: at-Thubah, 34-35.
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kesenangan dunia, dan berbuat baiklah
kepada makhluk Allah, sebagaimana
Allah telah berbuat kebajikan
kepadamu, dan jangan pula mencari
kerusakan di bumi. Sesungguhnya
Allah tidakmenyukai para perusak.

(78) Dia berkata: 'Sesungguhrya aku diberi
harta karena keutamaan ilmu png ada

padaku.'Apakah dia tidak mengetahui

bahwa Allah sebelumnla telah mem-
binasakan orang-orang png lebih kuat
dari berbagai umat dan lebih banlak
hartanya. Dan tidak perlu ditanya
onmg-orang png be$uat dosa tentang

dosa-dosanya.rr

(79) Maka dia pergi menemui kaumnya
dalam keadaan mewah. Orang-orang
png menghendaki hidup dunia berkata:

'Alangkah bahagianya jika kita
mendapat harta seperti png telah
diberikan kpada Qarut. Sesungguhnya

Qarun itu benar-benar orang )ang amat
berunnmg."

(80) Orang-orang yang diberikan ilmu
berkata: 'IGrugian bagimu. Padahal

Allah lebih baikbagi onmg-onmg )ang
beriman dan mengerjakan amal saleh',
dannasihat itu tidaklah diikuti, kecuali
oleh orang-orang png sabar.

(81) Maka Kami pun menenggelamkan
rumah-nrmah dan isana-isana mereka

ke dalam bumi. Thk ada bagi mereka
suatu golo4gan pm lang menolongrya,
selain Allah dan tiada pula orang )ang
dapat menolong diri sendiri.

(82) Mereka png kemarin berharap-harap
mendapat kedudukan Qarun, mulai
berkata:'Sungguh aneh, seolah-olah
Allah mcluaskan rezeki kepada siapa-

siapa png dikehendaki-Np. Seaudai-
qa Allah tidak mencurahkan nikmat-'

'it:,91K3$o$'It:w:tY*a,
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ar-Rahmaan.
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Nya kepada kita, tentu Dia telah
membenamkan kita ke dalam tanah."
Sungguh aneh, seolah-olah orang-orang
kafir tidak mendapat kemenangan.

(83) Itulah negeri akhint, IGmi jadikan bagi
mereka yang tidak ingin berlaku som-
bongdi muka bumi dan tidakmenghen-
daki kerusakan. Akibat yang baik
adalah bagi orang{mng yang bertakwa.

(84) Barangsiapa membawa kebajikan,
maka dia memperoleh yang lebih baik.
Barangsiapa membawa kejahatan,
maka mereka yang mengerjakan
kejahatan itu tidak diberi pembalasan,
melainkan setimpal dengan apa yang

dikerjakannp itu.'6

IL
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TAFSIR

Inru qaaruuru leaanu min qaumi muusao : Sesungguhnya Qarun adalah
salah seomng dnri lwum Musa.

Qarun adalah dari golongan Bani Israil, anak paman Musa. Musa adalah
anak Imran, anak dari Qahatsa ibn Lawa ibn Ya'kub, sedangkan Qarun adalatr
anak Yatskur ibn Qahatsa. Di dalam kalangan Bani Israil dinamai Nur, karena
sangat tampan dan dia seorang )ang sangat pandai menghafal at-Thurat. Tetapi di
kemudian hari dia menjadi munafik, seperti as-Samiri.

Fa ba-ghaa 'alaihim : Dia tel"ah berlnht curang terhadop laumnya.

Dengan penuh rasa sombong, dia bertindak sewenang-wenang dan berbuat
zalim terhadap Bani Israil.

Wa aatairualru mirul kunuuzi moa inna nafaatiluhuu latanuu-u bil ,ush-

bati ulil quwwati : Dan l{ami tetah memberilan peti uang, di mana orang
banyak be rtenaga fuat pm tidak s ang gup membaw a htnci-htnci klwzanalatya.

Penyebab Qarun berlaku sombong dan zalim karena Allatr telah memberikan
harta png sangat banlak, png kunci-kunci peti uangnla saja tidak dapat dibawa
oleh beberapa orang png bertenaga kuat.

sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa png dimaksud dengan kunci-kunci
peti uang adalah karena baryak harta png dimiliki. Maka, sejumlah ahli dalam

16 Kaitkande4gankge, akhir 5.6: al-An'aam; S.27: an-Neml; S.18: al-Kahfi,46; S.55: ar-
Rahmaan.
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keuangan )ang sesungguhnla bisa menjadi kunci pengungkapan hartanp pun tak
dapat mengetahui berapa banpknp harta Qarun.

Diriwayatkan oleh lbn Abbas bahwa kunci itu berjumlah 400.000 buah dan

dibawa oleh 40 lelaki png bertenaga kuat. Penentuan dari Ibn Abbas itu
memerlukan dalil yang kuat, lang sukar kita peroleh. Oleh karenanla, kita
menganggap bahwa maksud Ibn Abbas adalah untuk menggambarkan, betapa

banyak kunci peti-peti Qarun.

Idz qaala hhuu qaumuhuu laa tafmh : I@tila itu luumnya mengingatlan,
j anganlah lurnu bergembim.

Qarun memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, serta kezalimannla, ketika

segolongan Bani Israil memberi nasihat kepadanya agar tidak bergembira dengan

berlebih-lebihan karena baryak harta. Sebab, harta png banpk dapat menyesatkan

dan melalaikannya atas urusan-urusan keakhiratan. Mereka menganjurkan supala

dia mengerjakan apa png diridhai oleh TUhan.

Inrullaaha laa yuhibbul farihiin : Sesunggilhnya Allah tidak sula l<epada

omng-omng yang beryembim.

Mereka melarang Qarun terlalu memperlihatkan kegembiraannya, karena

Allah tidak memuliakan orang )ang terlalu bergembira dengan hiasan-hiasan

dunia, tetapi tidak mendekatkan diri kepada-Np. Apalagi justru menjauhkan

diri dari pada-Np. IGmudian kaumnla itu menasihati dia:

Wab ta-ghi fiinua aalaalwllaahud daaml aa-kltilwa : Dan pergwala nhh
apa yang telah diberilan oleh Allah unruk memperoleh negeri alhimt.

Hai Qarun, kata kaumrya menasihati, janganlah kamu bergembira, sombong,

dan angkuh. Sebab, dunia itu adalah barang png akan sirna dan ibarat barang
pinjaman yang akan dikembalikan kepada pemiliknp, pitu Allah. Karena itu,
pergunakanlah apa yang telah diberikan oleh Allah dalam perbuatan ketaatan dan

mendekatkan diri kepada-Nla png akan menghasilkan pahala dunia dan pahala

akhirat.

Dalam suatu hadis, Nabi bersabda :

,A;7 SJ cd$', .;X^,y4q1r, ;Frt3\*,$,\
. $'i,f;,!ug o, JSya53 JLgl 

"W $ 3V,
- krgunalantah yang lina sebelum donng yang lima : Perguulanlah masa mudanw
sebelum daang nasa tuana, pergunalcanlah masa sehatnw sebelum datang nasa
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sakitma, pergtnalanlah masa layama sebelum datang masa miskinma, pergutakan
masa yang lnpangrru sebehttn datang anela mncam kesibukonmu, fun pergwakanlah
masa hidupmu sebelum datnng nasa matirut (meninggalmu). "

Wa laa tansa ru-shiiful@ milud dun-yan : Dan janganhh lwnu melupalun
p eruntunganmu dari lces enangan dunia.

Janganlah kamu menjauhkan diri dari kesenangan dunia, baik mengenai
makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal. Sebab, kamu mempunyai
beberapa kewajiban terhadap dirimu sendiri dan mempunpi beberapa kewajiban
terhadap keluargamu. Jalan tengah dalam menempuh hidup di dunia adalah
beramal untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup sepanjang abad dan beramal
untuk akhirat, seakan-akan kita akan mati besok.

Agama tidak menghendaki kia menghindari segala kelezatan dunia dan hidup
atas bantuan orang lain. Tetapi agama menghendaki supaya kita bekerja dan

berdaya upaya untuk memperoleh harta dengan jalan png halal. Apabila kita
telah memperoleh harta, hendaklah kita tunaikan hak Allah dan janganlah kita
melupakan bagian kita sendiri di dunia itu.

Wa ahsin ka maa ahsarwll.aahu ilailu : Dan berbuat baiklah kcpada
makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat l<ebajilan kqadamu.

Berbuat ihsanlah kepada makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat
ihsan kepadamu dengan memberi berbagai maqlm nikmat. Karena itu, bantulah
makhluk Allah dengan harta dan pengaruhmu, serta hadapilah mereka dengan
muka png jernih dan pergaulilah mereka dengan cara png baik.

Wa laa tab-ghil fasaada fil ar4hi : Dan jangan puln lumu mencari
lrerusalan di bumi.

Janganlah kamu mempergunakan kekalaanmu dan kemegahanmu untuk
menimbulkan keresahan di kalangan maslarakat.

Innallaaha laa yuhibbul mulsidiin : Sesungguhnya Allah tidnk menyulai
pam perusak.

Thrutilah nasihat-nasihat kami, kata kaumnp kepada Qarun, karena Allah
tidak memuliakan orang-orang png membuat kesalahan. Apalagi menjauhkan
diri dari Dia.

@ala inrumoa uwiituhut'alaa'ilmin'indii : Dia berlcan : " 5 esung gulttty
aht diberi harta lwrena l<eutamaan ilmu yang ada padaht."'1

t7 Ayat ini semakna dengan S.39: az-hrmar, 49.
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Menanggapi nasihat-nasihat png diberikan oleh kaumnp, @run mengatakan:

'Aku memperoleh harta banpk karena aku seorang )ang pintar, dan Allah
mengetahui hal itu. Allah membedakan aku dari dirimu dengan harta kekapan
ini." Dengan makna png lain: Allah memberikan harta kepadaku karena Allah
mengetahui bahwa aku lapk untuk memperolehnp.

A wa lam ya'lam anrwllaaha qad ahlaka min qablihii mirul quruuni man

huwa a-syaddu mfuhu quwwataw watk-tsaruiam'an : Apalah dia tidak
mengetahui bahwa Allah sebelumnya telnh mernbinasalan oranS-orang yang

lebih fuat dari berbagai umat dan lebih banyak hartarrya?

Apakah dia lupa atau tidak mengetahui, ketika dia mengaku bahwa dirinya
memperoleh kekayaan karena kepintarannya. Sesungguhnya, Allah telah
membinasakan banyak orang dari umat sebelumnya yang lebih perkasa daripada

dia dan lebih banyak hartanp. IQlau Allah memberikan harta kepada seseorang

karena terdapat keutamaan pada orang itu atau karena keridhaan-Np kepada

orang itu, tentulah Dia tidak akan membinasakan orang-orang yang diridhai-
Nya. Dia membinasakan orang-orang yang dibenci-Nya. Oleh karenanya,
janganlah seseorang terlena dengan kekayaannya, walaupun sangat banyak.
Hendaklah dia insaf bahwa masa itu berputar.

Wa laa yusdu 'an dzunuubihimul muirimuun : Dan tidakperlu ditanya
orang-orang yang berbuat dosa tentang dosa-dosarrya.t8

Apabila Allah berkehendak untuk menyiksa orang-orang yang berbuat dosa,

tidaklah perlu menanyakan kepada mereka tentang kadar dosanya. Sebab, Allah
rnengetahui hal itu secara dengan sendirinya.

Fa khamja'alaa qaumihii fii ziinatihii : Mala dia peryi menemui kaumnya

dalam keadnan mewah.

Pada suatu hari, Qarun keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraan

lang indah disertai oleh inang pengasuhnya dengan maksud untuk memperlihatkan
kekayaannya kepada orang ramai.

Qaalal la4ziiruyuriiduunal hayaatad dun-yaayaa laita lanaa mits-la maa

ufiiya qaaruunu innahuu la4zuu hazh-zhin'a-zhiim : Omng-omng yang

menghendaki hidup dunia berl<nta: 'Alangluh balngianyaiila kita mendapat

harta sepeni yang telah diberilan kepada Qarun. Sesungguhrrya, Qarun itu
benar-benar orang yang amat beruntung."

t8 Ayat ini semakna dengan S.55: ar-Rallnaan.
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Golongan ini melihat kepada orang )ang di atas mereka dan mengingini

supaya mereka memperoleh kekalaan dan kebesaran )ang telah diperoleh Qarun.
Mereka menlangka batrwa kebahagiaan dan kebaiikan terletak dalam harta yang

banyak dan kemegahan.

Wa qaalal la4ziina uutul 'ilma wailakum tsawaabullaahi khairul li man

aamana wa 'amila shoalihan : Orang-orang yang diberilan ilmu berlata:
"IQrugian bagimu. Padohal Allah lebih baik bagi orang-omng yang beriman
dan mengerjalai amat saleh."

Golongan yang tidak terpedala dengan harta kekayaan dunia, demi melihat
keangkuhan Qarun dengan hartanp berkata: 'IGcelakaan bagimu, Pahala Allah
lebih baik bagi orang png beriman dan mengerjakan amal png sale'h. Sebab,

pahala Allah itu kekal, sedangkan harta kekalaan dunia akan punah."

Wa laa yulaqqaahaa illash shaabiruun : " Dan nas ihat itu t idaklnh diihtt i,
l<ecuali oleh omng-omng yang sabar."

Nasihat yang jujur agar menjauhkan diri dari tipu daya dunia dan

menginginkan apa png ada di sisi Allah tidaklah diterima, selain oleh orang-

orang yang sabar menderita dalam menunaikan ketaatan dan menjauhkan segala

sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meridhai ketetapan Allah, dan
membelanjakan hartanya untuk kebahagiaan dirinya dan masyarakatnya.

Fa lrlnsafrua bihii wa bi daarihil ar4ha : Mala l{nmi pw menenggelarnlan

rumah-rumah dnn istana-istana merelu l<c dalam bumi.

Oleh karena kesombongan dan keangkuhan Qarun telah sangat memuncak,
maka Allah memusnahkan kekapannya dan membenamkannp ke dalam tanah.

Kejadian yang menimpa Qarun itu hendaklah menjadi pelajaran bagi semua orang
yang pongah dan sombong. Sebab, apa )ang telah dialami oleh Qarun dapat pula

terjadi kepada siapa pun.

Fa maa luaru lnhuu min fiatiy yan-shuruunahuu min duunillaahi wa

maa lwana minal munta-shiriin : Tidak ada baginya suatu golongan pun
yang menolong selain Allnh dan tidak adn pula omng yang dapat menolong
diri sendiri.

Kekayaan, pelalan, dan inang pengasuh, sedikit pun tidak memberi kegunaan

kepada Qarun dan mereka tidak dapat menolak siksa Allah. Qarun tidak dapat
menolong dirinp sendiri dan tidak pula dapat ditolong oleh orang lain. Maka,
demikianlah sesuatu umat )ang mengabaikan perintah Allah dan tidak mau
mempelajari maksud-maksud syariat dalam membelanjakan harta di jalan
Allah.
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Wa ash-bahal h4ziirw tamanruu makaaruhuu bil amsi yaquuluuna waika-

annallaaha yabsu4hur rizqa li may la-syoa'u min 'ibaadihii wa yaqdiru:
Merela yang l<emarin berlwmp-harup mendapat lcedudulan Qarun, mulai

be rlata : " sung guh aneh, s eo lah-o hh Allah meluaslan rezeki l<ep adn siapa-

s iap a yang dilcehendaki-Nya.'

Golongan yang sebelumnla sangat berharap akan memperoleh kedudukan

seperti yang diperoleh oleh Qarun, tetapi setelah melihat kebinasaan Qarun,
maka berkatalah mereka: 'Aneh, rupanya Allatr memudahkan rezrkr kepada siapa

png dikehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki kepada siapa png dikehendaki-

Nya. Allahlah png memberi dan memudahkan kepada siapa yang dikehendaki-

Nya dan Allah pula yang menahan dan menyempitkan kepada siapa yang

dikehendaki-Nya. Harta itu diberikan bukan karena orang )ang menerimanya

termasuk seorang yang berilmu dan Allah tidak pula menahan harta dari seseorang

karena orang tersebut bodoh. Semua masalah berada di tangan Allah semata."

Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud bahwa Nabi bersabda:

#- +, 5v "#YJ "&'fr('#',,-#('6 i, p tt (:r,
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"sesungguhnya etlton 

^r*oosi 
budi pekenimu di antam kamu, sebagaimana Allah

membagi rezeki di antam lamu. Sesungguhnya Allahmembei hana kepada omng'
omng yang disutai dan kepada omng yang tidak disului-I'{ya, sedangkan iman

dibeilan kepada oftng-omng yang disului-l'lya saja. "

Lau laa am manrullaahu'alainna la khasafa binaa : "Seandainya Allah
tidakmencumhlan nilonat-Irlya l<epada kita, tentu Dia telah membenamlan

kita l<e dalnm tanah."

Sekiranla bukan karena kelembutan dan belas kasih Allah terhadap kita,

tentu kita telah mengalami apa png telah dialami oleh Qarun. Sebab, kita ingin

menjadi Qarun.

Wailwanruhuu laa y uflihul ftaafirwn : Sun g gult atuh, s eolaho lah o mng-

orang lafi r tidak mendapat kemerungan.

Orang-orang kafir sebenarnya tidak mendapat kemenangan ataupun

kebahagiaan. Keutamaan yang mereka peroleh di dunia hanyalah istidmi
(pemanjaan) belaka, sekaligus untuk menjadi batu ujian bagi orang-orang lain.

Ttllutl ilaarul aa-khhatu rwj'aluhaa lil la4ziitu laa yuriiduutu 'uluwwan

fil ar4hi wa ha fasaadan : Itulah rugeri alhiml, Kami i adilan bagi mercla
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yang tidak ingin berlalw sombong di muka bami dan tidak menghendaki

l<crusalan.

Allah memberikan negeri akhirat dengan berbagai macam nikmatnla 16ng

tetap kekal kepada orang-orang )ang tidak berlaku sombong di muka bumi dan

tidak pula mengadakan kerusakan.

wal ,aaqibatu lil muttaqiin : Akibat yanS baik adal.ah bagi omng-omn?

yang benalcwa.

Pembalasan surga )ang tinggi unftk orang-orang )ang memelihara diri dari

azab Allah dengan jalan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan sesuatu )ang

diharamkan, tidak bertindak sepefti Fir'aun )ang menyombongkan diri terhadap

Allah, serta tidak bersikap seperti Qarun lang menimbulkan kerusakan di muka

bumi.

Man jaa+ bil tnsanati fa lahuu klwirum minhaa : Bamngsrapa ttumbwra

l<ebajilan, tnala dia memperolah yang lebih baik.

Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa suatu

kebajikan akan menerima pembalasan yang lebih baik daripada kebajikan )altg di-

bawanp itu. Allah akan melipatgandakan pembalasan dan limpahan karunia-Nya.

Wa man jaa< bis sayyi<ti fa laa yuiznl la4ziirw 'amihx sayyita'ti illaa
maa lwanuu ya'maluun : Bamngsiapa membawa lceiahatan, mnlru tidak

diberi panbalasan kqada mercla yung mengerjalan kejalrutan itu, melainlant

setimpal dengan apayang merela l<erialun.re

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan tidak akan menerima suatu

pembalasan, melainkan setimpal dengan kejahatan png mereka perbuat.

KESIMPULAN

Dalam apt-alat ini, Allah menjelaskan kehidupan Qarun untuk menegaskan,

bagaimana nasib orang png berlaku zalim dan sewenang-wenang di dunia. Orang

tersebut akhirnya dibinasakan dengan dibenamkan ke dalam tanah dan dijadikan

sebagai contoh png buruk bagi semua orang )ang zalim. Allah juga menjelaskan

peritiku Qarun png penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sebagian
-orang 

yang tidak mengerti hakikat nikmat dunia terpedala dengan kehidupan

@run yang demikian itu. Orang-orang png mendapatpetunjuk mengetahui bahwa

nikmardi sisi Allah lebih baik daripada harta kekalaan. Tetapi nikmat akhirat itu

hanya bisa dicapai oleh orang-orang )ang sabar menderita dalam melakukan

ketaatan.

te Ayat ini semakna de4gan S.27: an-Naml, 90.
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setelah Qarun dibinasakan akibat kesombongannp karena merasa menjadi
orang terkaya, barulah.golongan yang kagum melihat kekayaan Qarun menginsafi
bahwa Allah memberikan harta kekayaan kepada siapa yang oitcetrenoatl-Nya.
Pada akhirnp Allah menjelaskan bahwa negeri akhirat oipi.unturUn bagi tramua-
hamba-Nya yang beriman dan merendahkan diri, tidak angkuh dan sombong.

80s

(85) Sesungguhnya orang yang memfirdhu-
kan kamu mengikuti al-eur'an, dia
benar-benar mengembalikan kamu
kepada suatu tempat yang mulia.
Katakanlah: "TUhanku lebih menge_
tahui tentang orang yang membawa
petunjuk dan orang yang berada dalam
kesesatan yang nyata. "

(86) Dan tidaklah kamu mengharapkan al-
Qur'an diturunkan kepadamu, melain-
kan hal itu sebagai suatu rahmat dari
T[hanmu. Maka, janganlah kamu
menjadi rulang punggung (penolong)

. bagi mereka yang kafir.
(87) Dan jangan pula kamu dihambat dari

tugas menlampaikan apt-apt Allah
sesudah diturunkan kepadamu. Dan
serulah merelca kepada jalan Tirhanmu,
dan janganlah kamu menjadi orang-
orang )ang mempersekutukan Allah.

(88) Dan jangan pula kamu men1aru besertr
Allah, tuhan yang lain. Tidak ada tuhan
melainkan Dia. Segala sesuatu pasti
binasa selain zat-Np. Dia mempunpi
segala penentuan, dan kepada-Nya
kamu dikembalikan.

\FJrrWtribt o# Jtj,, ltt)
,S$ir,6:,5or,tti?i,&W

w
'#fltltgs

6'u;Kvrt*,iK<rt{S"v

;gf-;*6tfi Arigl'r,*a$
@rtrilyelJrl"*&tilf^

etrldirtlt-t*ot+(:t;'&:ii.4fl ;
ea{.rf JtA,;iKt;qpJyet;

TAFSIR

Innal la4zii fam4ha 'alailul qur'aano h maddutw ilaa ma,aadin :
lesungguhnya omng yang memfardhuran ramu mengifuti al-eur,an, dia
benar-bennr mengembatitan lamu kepada swfiu tempat yang mulia.

t'{$:jv,:i(w'86
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Allah yang telah mewajibkan kamu untuk mengamalkan semua hukum al-

Qur'an paiti it<an ,.ng.rb"tikan kamu ke Mekkah, negeri png kau cintai,

irg,.rn11 kamu tinggal-kan untuk berhijrah. IGlak nantinya kamu akan kembali

sebagai pemenang.

Alat ini diturunkan di Mekkah untuk menenangkan hati Nabi Muhammad

ketika menghadapi gangguan kaum Quraisy. Ayat ini sekaligus merupakan sebuah

berita mengenai Jesuatu yang gaib, yang menunjukkan kepada kenabian Muhamad

saw.

Diriwayatkan oleh Muqatil bahwa setelah Nabi keluar dari gua, tempat

bersembunyi, beliau memilih jalan yang tidak biasa ditempuh dalam perjalanan

berhijrah t<i VtaOinatr untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy' Setelah merasa

u*un, barulah Nabi kembali mengambil jalan lang semula dan singgatr di Juhfuh'

Pada saat itu, beliau teringat kampung halamannla, dan Jibril pun bertanp kepada

Nabi: "Rindukah engkau tepada negeri tempat kamu dilatrirkan?" Nabi menjawab:
,.Benar.. Mendengar jawaban itu, Jibril segera menyampaikan ayat ini.

Qur rubbii a,hmu maniw{ bil hudaa wa man huwa fii dhalaalim mubiin:

tatot*rtrh: "Tfuhanht lebih mengetahui tentang omng yang membawa

petunjukdanorangyangbemdadataml<csesatanyangrtyata.,,

Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'T\rhanku lebih

mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa )ang tetap dalam kesesatan'

Allai akan memberikin kemenangan dan pertolongan di dunia dan akhirat kepada

orang yang membawa petunjuk, sedangkan orang yang tetap sesat dan dalam

tetaiiran, telak akan disiksa dengan siksa yang keras'"

Wa maa kmta tariuu oy yutqaa ilailul kitaabu illna ruhmatam mir mbbila:
Dan tidaklah kamu 

-mengharaplan 
al-Qur'an diturunlun l<cpadamu,

melainlan hal itu sebagai suatu mhmat dari Tfuhanmu'

Kamu tidak pernah mengharap-harap turunnya Kitab kepadamu untuk

mengetahui berita-berita (keterangan) tentang umat-umat terdahulu, peristiwa-

periftiwa yang akan terjadi, dan untuk mengetahui hukum-hukum yang

menganOrng Janji kebahagiaan dan adab-adab kesopanan. Tetapi Tghan

meliirpahkan irt rrt karunia-Nya dengan menurunkan al-Qur'an kepadamu'

Kepada Muhammad saw., Allah memberi petunjuk dalam lima hal.

Fataa takuurwnru zhahiiml lil luafiriin : Mal(a, ianganhh lannu mmiadi

tutang punggung (penolong) bagi merelayang lafir'

Oleh karena itu, pujilah T\rhanmu atas nikmat png telah dicurahkan kepadamu

dengan menurunkanxl-qur'an. Janganlah kamu menjadi penolong bagi orang-

orang )ang tidak beriman kepada Tuhan.
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wa laa ya-shuddunruka 'an aayaaillaahi fu'da idz utuilat ilailu : Dan
j angan pula lama ditannfot furi rugas menyanpailan ayat-ayat Attah sesudah
dit u run l<an lcep a damu.

Bekerjalah dengan keras dan atasi semua hambatan dalam menyampaikan
ayat-ayat Allah png telah diturunkan kepadamu. Yakinilah bahwa Allah beserta
kamu dan akan memenangkan agamamu atas semua agama png lain.

wad'u ilaa mbbilu : Dan serulah merela t<cpada jalan Tfuhanmu.

serulah (ajaklah) manusia untuk menlrcmbah rtrhan dan mengikuti agama-
N5zr, serta sampaikanlah risalah atau watryu-N1a kepada umat manusia.

wa laa takuunanna mirul musy-rikiin : Dan janganlah lamu menjadi
orang-orang yang memperc ehttulan Allnh.

Janganlah kamu rela terhadap jalan png ditempuh oleh para musyrik atau
hatimu cenderung menyetujui kepkinan mereka. sebab, png demikian itu
me:ryebabkan kamu masuk ke dalam golongan mereka.

wa laa tad'u ma'allaahi ilaahan aa-kham : Dan jangan putn l<amu menyeru
beserta Allah, tuhan yang lnin.

Janganlah kamu puja dan jangan pura kamu sembah.tuhan yang selain Allah,
wahai Rasul. Larangan ini sebenarnla tidak hanya ditujukan kepada Nabi. Sebab,
sudah jelas Nabi tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. retapi ditujukan
kepada umatnla.

Iaa ilaaha illaa huwa : Ttdakada tuhan melainlun Dia.2o

Sesungguhnya hanp Allahlah )ang patur disembah.

Krllu syai-in haalikun illaa wajhahuu : segala sesuatu pasti binasa sehin
zat-Itlya.2r

Allahlah png kekar (baqa), png hidup, )ang retap mengurus, )ang tidak
akan mati, ketika semua makhluk menemui ajalnp.

Lahul hukmu : Dia mempunyai segala penentuan.

Hanya Allahlah )ang mempunyai penentuan dan keteapan png berlaku sesuai
dengan kehendak-Np.

20 Ayat ini semakna dengan S.73: al-Muzzammil, 9.
2t Ayat ini semakna de4gan S.55: ar-Rahmmn, ZGzj.
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Wa itaihi turia'uun : Dan kepada-Nya kamu dikembalilan'

Kepada Allahlah kamu kembali pada hari kiamat, lalu Allah memberikan

pembalasan atas Semua amal perbuatanmu sesuai dengan apa yang kamu lakukan'

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allatr menjelaskan kisah Muhammad dan para sahabatnya

beserta kaumnya. Mereka mengusir Nabi dan para sahabatnya dari Mekkah'

Akan tetapi, di kemudian hari, atau sembilan tahun kemudian, Nabi bisa kembali

ke Mekkah dengan penuh kemuliaan dan kemenangan'
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xxlx
AL-ANKABUUT

(hbah-labah)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat ar-Ruum

kecuali alat 1-11 diturunkan di Madinah, 69 ayat

Sejarah lltrun
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahua surat ini, seluruhnla diturunkan di

Mekkah. Tetapi Ibn Abbas mengatakan, semuan)a diturunkan di Madinah.

Berdasarkan kenptaan itu, berarti surat ini diturunkan di Mekkah dan Madinah,

seperti png ddelaskan oleh Ali ibn Abi Thalib.

IGitan dengan Surat SebelumnYa

Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (al-Qashash) adalah:

1. Dalam surat )ang telah lalu dijelaskan tentang kesombongan dan kezaliman

Fir'aun. Adapun surat ini dimulai dengan menerangkan keadaan para mukmin

png mendapat ujian dari orang-orang musyrik. Mereka disiksa karena

beriman. Namun azab siksa yang diderita oleh para mukmin itu masih lebih

ringan jika dibandingkan dengan azab siksa png diderita oleh Bani Israil

pada masa Fir'aun.

2. Dalam surat )ang telah talu diungkapkan kisatr Musa yang dapat meloloskan

diri dari kejaran Fir'aun. Dia bersama para pengikutrya lari ke Madpn.
Beberapa tahun kemudian kembali ke Mesir sebagai seorang rasul. Pada

akhirnya, Musa memperoleh kemenangan. Dalam surat ini, T[han
menerangkan lolosnp Nuh dan para pengikutnya )ang naik ke dalam perahu

dari bahap karam dalam musibah banjir besar.

3. Dalam surat )ang telah lalu, T\rhan menjelaskan keburukan para penyembah

berhala dan mereka akan diaibkan pada hari kiamat. Dalam surat ini, TUhan

menjelaskan bahwa para penyembatr berhala itu disamakan dengan sarang

labah-labah dalam segi kelemahannla.

4. Dalam surattelah lalu T\rhanmenjelaskan kisah Qarun danFir'aun, sedangkan

dalam surat ini Ttrhan mengakhirinp dengan isprat hijrahryapara mukmin.

lut 20
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,1)V4t*\\t> ')'

Dengan (merryebut) nama Allah yang Maha Pemumh,

yang s enant ias a mecumhlan mhmat -Itlya

(t)
(2)

Alif laammiim.l

Apakah manusia mengira bahwa
mereka dibiarkan berkata 'Kami telah

beriman" dan mereka tidak diberi
cobaan?

Dan sungguh Kami telah memberikan

cobaan kepada orang-orang sebelum
mereka. Maka Allah melahirkan semua

orang yang benar dari mereka dan

Allah melahirkan pula semua onmg
yang dusta.

Apakah mereka yang mengerjakan
kejahatan (kemaksiatan) mengira akan

mendahului Kami? Sangat buruk
hukum yang mereka tetapkan.

Barangsiapa mengharap akan berjumpa
dengan Allah, maka sesungguhnya
waktu yang ditentukan Allah Pasti
datang, dan Allah itu Maha Mendengar

lagi Maha Mengetahui.

Barangsiapa bennujahadah (berjihad),

sesungguhnla dia bermujahadah untuk
dirinya. Sesungguhnp Allah benar-
benar kaya daripada semua alam.

Mereka png beriman dan mengerjakan

amalan-amalan saleh, Kami benar-
benar tutup semua keburukannya, dan

Kami memberikan pembalasan dengan

yang lebih baik dari apa )ang mereka

kerjakan.

, .7r-i ,.t{.:rLlj^-IJ_ )

Y;r;:ir+Vrtxe"$tc{
@'is;:1iL

3V;Aru;i:i:ttu
og)r:o{tri*

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

"+Yi'$1

t Kaitkan dengan bagian awal S.2: al-Baqarah; S.2: al-Baqarah, 214; S. 31: Luqman; 5.46: al-

Ahqaaf; 5.63: al-Munaafiquun.
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TAFSIR

Alif laam miim : Alif laam miim.

Tl.rhan memulai surat ini dengan Alif laam miim wtuk menggugah sikap

para pendengar a3ar lebih memperhatikan apa yang akan disampaikannya. Oleh
karena itu, Allah menggugah perhatian Nabi untuk memperhatikan apa yang

akan disampaikan kepadarya.

Menurut penelitian, semua surat yang dimulai dengan huruf-huruf Hijaiyah
diiringi dengan menyebut al-Kitab atau at-Tanzil atau al-Qur'an, seperti Alif lnam

miim dzaalilwl kitanbu, llansiin wal qur-aanil hakiim, dan Han miim tanziilul
kitaabi. IGbiasaan ini tidak terdapat pada surat Maryam (I{aaf haa yaa 'ain

shnad), surat al-Ankabuut ini, dan surat ar-Ruum.

Hikmat surat-surat ini dimulai dengan huruf-huruf yang tak mudatr kita ketahui

maknanp, mengingat pentingnya masalah png akan dijelaskan. Dalam surat ini
diungkapkan cobaan-cobaan (musibah) tang dialami oleh para mukmin. Dalam

surat Maryam diterangkan keadaan 7,akaria, Yahya dan Isa, sedangkan dalam

surat ar-Ruum dikemukakan hal-hal yang gaib.

A hasiban naasu ay yutrakuu ay yaquuluu aamannaa wa hum laa
yufianuun : Apalah manusia mengim bahwa merela dibiarlan berlata
'I(ami telah beriman" dan merela tidak diberi cobaan ?

Apakah mereka yang telah lepas dari gangguan orang-orang musyrik akan

IQmi biarkan tidak mendapat suatu cobaan (ujian), karena telah mengatakan

kepada Muhammad: "Kami telah beriman kepadamu dan telah membenarkan

kamu mengenai segala apa yang kau datangkan dari Allah". Tidak, tegas Allah.
Kami tetap akan menimpakan berbagai macam tugas )ang berat supap jelas

siapa yang beriman dengan tulus ikhlas dan siapa yang imannya tidak dengan

tulus.

Alxat ini diturunkan mengenai segolongan mukmin png berada di Mekkah
dan disiksa oleh orang-orang Quraisy, seperti Salamah ibn Hisam, Iyasy ibn Abi
Rabi'ah, al-Walid ibn Walid, Ammar ibn Yasir, Yasir dan Sumayyah.

Selain itu, ayat ini diturunkan sekaligus untuk menenangkan hati mereka dan

menegaskan bahwa begitulah sunnah Allah dalam menimpakan ujian kepada para

mukmin.

Pengalaman-pengalaman pahit png telah ditimpakan kepada para mukmin
dahulu juga dialami oleh umat Islam sekarang dalam mempertahankan agamanya.

2 Ayat ini semakna dengan S.9: at-Taubah, 16.
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Wa la qad fatanrul la4ziitw min qablihim : Dan sungguh Kami telnh

memberilan cobann kepada omng-omng sebelum merela-3

Kami (Allatr) telah memberikan cobaan ataupun berbagai macam malapetaka

kepada para pengikut nabi-nabi terdatrulu. IGsemuanya itu mereka terima dengan

sabar. Kami telah pula menimpakan cobaan kepada Bani Israil melalui Fir'aun
dan kaumnla. Kami juga menimpakan cobaan kepada para pengikut Isa melalui

orang-orang yang mendustakannla.

Oleh karena itu, hai Muhammad, jangan heran apabila para pengikutmu

mengalami berbagai macam gangguan dari orang-orang )ang menentangmu.

Fa laya' hmanrultaahul la4ziitu slwdaquu wa la ya'hrnanrul kaa4zibiin :
Mala Atl.ah metnhirlan semwt omng yang benar dari merela dan Allah
melahirlan pul.a semua omng yang dusta.

Allah menjadikan kita untuk menuju ke alam png lebih tinggi dari alam kita

sekarang ini. Untuk mencapai hal itu, Allah perlu membebani kita dengan ilmu

dan amal, selain berbagai macam cobaan, baik mengenai diri maupun harta.

Demikian Allah menyuruh kita meninggalkan sebagian hawa nafsu dan menugasi

kita untuk mengerjakan beberapa ibadat, juga sebagai cobaan semata. I(arena

kita ini hidup di dunia, maka mau tak mau kita dalam perjuangan;

Am hasibal la4ziiru ya'maluutus sayyiaati ay yasbiquunot : Apalah
merela yang menge rj alan l<ej ahatan (lranaksiann) meng im alan mendahului

Knmi?

Apakah mereka yang melakukan perbuatan dosa dan berbagai macam kekejian

menlangka akan bisa menghindarkan diri dari Kami hingga terbebas dari hukum

Kami? Sangkaan mereka itu salah.

Ibn Abbas mengatakan: "Yang dimaksud dengan'mereka png mengerjakan

dosa-dosa' dalam alat ini ialah al-Walid ibn Mughiratr, Abu Jahal, al-Aswad, al-

Ash ibn Hislam, al-\Malid ibn Utbah, Utbah ibn Abi Mu'ith, Handralah ibn Abi
Suflan, dan al-Ash ibn Wail.

Saaq maa yahkumuun : Sangat buruk huhtm yang merela tetapl@tt.

Mereka, kata Allah, menpngka akan terbebas dari hukum berarti telah

membuat ketetapan png buruk untuk dirinya. Bagaimana bisa terlintas pendapat

png seperti itu dalam hatinp. Sebab, IGmi tidak menjadikan mereka dengan sia-

sia.

3 Ayat ini semakna dengan S.3: Ati Imran, 146.
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Man lwana yaiuu liqaatllaahi fa inru ajalallaahi la aatiw v'a huwas
samii'ul 'aliim : Bamngsiapa mengharap alan berjumpa dengan Allah,
male sesungguhrrya walou yang ditentulun Allah pasti dntang, dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Orang yang ingin memperoleh pahala hendaklah segera mengerjakan apa
yang berguna baginla, mengamalkan apa )ang diridhai oleh Allah, serta menjauhi
semua pekerjaan png menimbulkan kemarahan Allah. Waktu hari bangkit bagi
semua makhluk untuk memperoleh pembalasan pastilah datang. Allah mendengar
semua pembicaraan dan mengetahui semua perbuatan mereka. Masing-masing
mereka akan diberi pembalasan.

Wa man jaalwda fa inrumaa yujaahidu lirw{sihii inrullaaha ln gluniyyun
'anil 'aalamiin : Barangsiapa bermujalndah @erjihad), sesungguhnya dia
bermujahadah untuk dirbrya. Allnh benar-benar l(aya atas semua alam.a

Barangsiapa menyediakan diri, baik untuk memerangi musuh ataupun
memerangi hawa nafsunla dengan mengikuti jalan png benar, adil, dan mulia,
maka sebenarnla dia berjuang untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk
kepentingan orang lain. Dia berbuat untuk mencari patrala Allah dan untuk
menghindari siksa-Np. Allah itu Maha Kala daripada segala makhluk.

Wal la4ziitu utmanuu wa'amilwh shanlihaati la rulraffimnrw 'anhum
sayyi<ntihim wa la rujziyanruhum ahsarul la4zii luanuuya'maluun :
Mereluyang beriman dan mengerjalan amnlan-amalan saleh, I{ami benar-
benar tutup semua luburulanrrya dnn l(ami memberilanpembalasanyang
lebih baik dari apa yang merelu kerjalan.s

Orang-orang png beriman kepada Allah dan Rasul-N1a, serta tetap beriman
ketika menghadapi musibah dan cobaan, serta tetap mengerjakan amal saleh,
menunaikan yang fardhu dan semua tugas, baik untuk dirinya, keluarga maupun
masprakat, nisca5a I(ami akan menghapus semua dosarya. Di samping itu, Kami
juga akan membalas amal-amal mereka dengan sebaik-baiknp dan memandang
amalan itu sebagai amalan png paling baik.

KESIMPULAN

Dalam alat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebagai hamba, kita tidak akan
dibiarkan hidup di dunia tanpa diberi cobaan (ujian). Allatr tidak menyia-nyiakan
amalan orang )ang mengimani hari akhirat dan bekerja untuk-Np. Allah juga

a Ayat ini semakna dengan S.41: as-Sajdah, 46; S.17: al-Israa', 7.
5 Ayat ini semakna dengan S.4: an-Nisaa', 40.
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menjelaskan bahwa semua apa 1ang Dia tetapkan bukanlah karena kemanfuatan

png akan kembali kepada-Nya. Allah itu Maha Kala atas semua manusia.

Pembalasan bagi amal png saleh bisa menghapus dosa dan memperoleh pahala

yang berlipat-lipat ganda.

807

(8) Dan Kami telah memerintahkan
manusia supaya berbuat baik kepada

orang tuanya. Dan jika kedua orang
tuamu mendorong (memaksa) kamu
supaya mempersekutukan sesuatu
dengan Aku tanpa didasari ilmu
mengenai hal itu, maka janganlah lomu
taati keduanya. Kepada-Ku tempat
kembalimu, lalu Aku beritahukan
kepadamu tentang apa yang telah kamu
kerjakan.

Mereka yang beriman dan mengerjakan

amal saleh akan IGmi masukkan ke

dalam golongan orang saleh.

(10) Di antara manusia ada ydng menga-
takan: *Kami telah beriman kepada

Allah", maka apabila disakiti di jalan
Allah, dia pun menjadikan cobaan dari
manusia itu sebagai azab Allah.
Sungguh, jil<a (aang suanr pertolongan

.dari Tirhanmu, tentulah mereka
berkata:'Sesungguhnla kami berada
besertamu." Apakah Allah tidak
mengetahui apa yang terkandung di
dalam hati para manusia (yang munafik
iru)?

(11) Allah sungguh menguji hamba-hamba-
Np fang beriman dan Allah sungguh
menguji hamba-hamba-Nya yang
munafik.

(12) Semua orang kafir berkata kepada
orang-orang png beriman: "Ikutilah
jalan kami dan biarkanlah kami
memikul kesalahan-kesalahanmu. "
Sungguh, mereka (para kafir) tidak

"J6it?ayA{-W*dlwfi;'5f6frfu"st6Yq.tg

6*lgngruiyjf3$J6;
'!w;n*;;Yifr,\r;1;&

(e)

'6#'{r.r:46'i<;;

':JA;w\3-1rht'u1,4;
d#yiil
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akan dapat memikul kesalahan mereka
(para mukrnin), walau sedikit. Sesung-
guhnya mereka benar-benar orang-
orang yang berdusta.

(13) Mereka (para kafir) memikul kesalahan

mereka (para mulanin) dan kesalahan-
kesalahan orang lain bersama dengan
kesalahan mereka sendiri. Pada hari
kiamat kelak, mereka akan ditanpi
tentang apa yang mereka ada-adakan
itu.6

TAFSIR

Wa wash-shainal insaarw bi waalidaihi husnan : Dan Kami tetah
memerintahlan manusia supaya berbuat baik l<tpada omng tuoilya.

T[han telah memerintahkan manusia supa]a berbuat baik kepada ibu
bapaknp. Pembicaraan al-Qur'an ini masih menyangkut cobaan-cobaan )ang
dialami para muslim png dilancarkan oleh para kafir untuk mengembalikan
mereka kepada agama kafir. Yang mendapat cobaan, seperti dianiala dan diusir,
adalah orang-orang rendahan. Pelakunp orang kafir png kuat dan mempunpi
kekuasaan atau tuan-tuan dari para budak. Ada juga golongan png mendapat
azab itu anak-anak dan kerabat, dan png memberi azab adalah para orang tua
mereka dan kaum kerabatnla berdasarkan hubungan kekerabatan.

Diriwa5atkan dari sa'ad, katanp: 'Aku adalah seorang png berbakti kepada
ibuku, tetapi aku kemudian memeluk agama Islam." Ibuku mengancam: "Kamu
meninggalkan agamamu atau aku tidak makan dan minum supala aku mati,
sehinggga karenanla orang-orang akan menuduh kamu telah membunuh aku."
sesudah berhari-hari ibunya benar-benar tidak makan, dia pun berkata kepadanp:
'wahai ibu, seandainp ibu mempunpi 100 ryawa, lalu ryawa itu keluar satu
demi satu, aku tetap tidak mau meninggalkan agamaku. Terserah ibu, mau makan
atau tidak."

oleh karena Sa'ad tetap tabah, maka ibunp kembali makan. Ibu sa'ad
bernama Hamnah binti Abi Suflan, dan kemudian turunlah apt ini.

Wa in jaahadaaka litusyrika bii maa laisa latw bihii 'ilmun fa laa
tfihi'humaa : Dan jilru.l@dn omng twnu mendorong (memaksa) tamu
supaw mempercehttulan sesuatu dengan Aht tanpa didasai ilmu mengenai
lnl itu, nnla janganlah lamu ta"ati l<cduanya.

@.rr\FiirlU

'"J4;ffit9tii51{rnr:1;4;
6ij:ir$KAHU;

6 13. Kaitbn dengan s.16: an-Nahl, 25; S.5: al-Maaidah, 32; s.33: al-Ahzaab, 3G35.
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Jika ibu-bapakmu mendesak kamu untuk mengikuti agaman)'a yang

mempersekutukan Allah dan keluar dari Islam, maka janganlah kamu

mengikutinla. Walaupun demikian, kamu harus tetap berlaku baik kepada mereka

berdua dan mencari kerelaan hatinp. Nabi telah menyuruh Sa'ad supaSA tetap

berlaku baik kepada iburya.

Dalam salatr satu hadis sahih Nabi bersabda:

d9,ilAO$e{lE{
"Tizk boleh kitn meruati seseomng rrul*htk fulam perhnnn dnhaka lcepafu Tulwtr.

(H.R. Buk'hari)

Ilayya marji'ukum fa urubbi-ukum bimaa kwtum ta'maluun : Kqada-
Kt tempat lcembalimu, lalu Ahr beritalrulan kepadamu tentang apa yang

telnh lamu kcrialan.

I(amu semua akan kembali kepada-Ifu , tegas Allah, baik mereka png beriman

kepada-Ifu maupun png tidak. Baik png berbakti kepada kedua orang tuan)a

ataupun )ang tidak. Aku akan membalas semua perbuatanmu setimpal dengan

usahamu.

Wal la4ziirw aomanuu wa 'amilwh shaalihaati la rud'liltibn-ruhum fish
shoalihiin : MerelawnT beriman dan mengerjalwtamal salehalun Kami
masuklan lre dalam golongan omng saleh.

Orang-orang )ang beriman kepada Allah, membenarkan rasul-Nya,
mengerjakan amal-amal )ang memperbaiki jiwanp, mengheningkan ruh dan

membersihkannya, maka IQmi akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-
orang )ang saleh, png Kami tempatkan di dalam surga.

IGsalehan seseorang bukanlah suatu martabat png mudah diperoleh.
Perhatikan ucapan asy-Spfi'i: 'Aku mencintai orang-orang )ang saleh, dan aku

tidak masuk ke dalam golongan mereka." Biar pun dia termasuk ulama besar

)ang namanla dikenal di seantero dunia Islam, dia mengaku belum termasuk
golongan saleh. Demikianpula Nabi Sulaiman, dia selalu memohon kepada T[han
supala digolongkan ke dalam golongan orang-orang png saleh.T

Wa minan naas i may yaqwilu aomawua Ulloohi Ia i4ztt uu4ziy a fillaalfi
ja'ala fitnuan noasi kt'a4zrubillotri : Di antam monusia ada yang

7 Mengemai masalah kesaleban id bacs doa Sulaiman d'lem 5.16: arNahl, 19; eerta firman
Allrh kpada Ibrahim d'lm S.2: al-Baqarah 130.
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mengatal@n: "Karni tetah berinun l<epadn Allah', mala apabila disakiti di
jatan Allah, dia pun menjadilant cobann dari manusia iru sebagai azab

Allah.s

Di antara manusia ada golongan )ang mengaku beriman kepada Allah dan

mengimani keesaan-Np. Tetapi apabila mendapat gangguan dari para musyrik,

mereka langsung memandang cobaan-cobaan itu sama dengan azAb Allah pada

hari akhirat. Mereka kemudian kembali kepada kufur, demikianlah sifrt orang

munafik.

Ada riwalat yang menyebutkan bahwa apt ini turun mengenai Ipsy ibn Abi
Rabi'ah png masuk Islam, kemudian berhijrah ketika mendapat gangguan dari

Abu Jahal dan al-Haris saudara seibu. Bahkan, dia kembali murtad, walaupun

kemudian kembali memeluk Islam.

Wala-in jaa-a nashrum mir rabbika la yaquulunna innaa kunnaa
ma'akum : $tngguh, j ila danng swlu pertolongan dari Tiltanmu, tmtulah
merela berluta: "Sesungguhnya lami berada besertamu."e

Jika datang pertolongan dari sisi Allah dan diberi kemenangan serta harta

rampasan yang banyak, tentulah orang-orang munafik b.erkata: 'IGmi adalah

beserta kamu, menjadi saudara-saudaramu seagama, dan kami membantu melawan

musuh-musuhmu." Padahal sebenarnla mereka itu berdusta.

A wa lnisallaahu bi a'lama bi maa fii shudwil 'aalamiin : Apalah Allah
mengetahui bahwa apa yang terlandung di dalam hati pam manusia ffang
munafikitu)?

Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang dikandung di dalam hati orang-

orang munafik dan apa yang tersimpan dalam hati mereka, walaupun mereka

memperlihatkan tanda-tanda keimanan kepadamu. Bagaimana mereka menipu

Allah, padahal tidak ada sesuatu pun )ang tersembunyi bagi-Nya.

Wa la ya'lamannallathd ldziina utmanuu wa la ya'lamanrwl mutna-

fiqiin : Allah sungguhmenguji hamba-hamba-Nywyang beriman dan Allah
sung guh menguj i lnmba-hamba-I,lya yang murwfik.n

Allah mencoba para hamba-Np dengan duka dan suka untuk membedakan

mana yang benar-benar beriman dan mana png munafik. Orang yang menaati

Allatr dalam semua keadaan, dia bersabar menderita seperti ketika menemui

E Ayat ini semaloa dengan S.22: al-Hajj, ll.
e Ayat ini semakna deqgan S.4: an-'Nisaa', 141.

t A)rat irri semaloa dengan S.47: Muhammad, 31; S.3: Ali Imran, 174.
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kesukaran. Bahkan kesukaran itu dipandangnya sebagai batu ujian. Orang seperti
akan dipahalai oleh Allah. Ujian itu dilakukan supa)a jelaslah siapa yang
mendurhakai Allah ketika dia ditimpa oleh bencana dan tidak dapat bersabar.

Wa qaalal la4ziinn lufaruu lil la4ziina aamanut tabi'uu sabiilarua wal
nahmil khalhaayaakum : Semua orut7g lafir berlata kepada omng-orang
yang beriman: " Ihttilalt j alan lami dan binrlanlah lami memiful l<esalnhan-
l<esalahanmu."

Orang-orang kafir Quraisy berkata kepada para sahabat png telah beriman
dan mengikuti petunjuk Rasul: 'Kembalilah kamu kepada agama kami dahulu.
Jika kamu berdosa, maka kamilah yang akan memikul (menanggung) dosa itu."

Wa maa hum bi haamiliirw min kha+haayaahum min sya-in : Sungguh,
merela @am knfir) tidak alwn dapat memihtl l<esalahan merelu @ara
mulonin), walau sedikit.

Mereka tidak dapat memikul dosa-dosa orang lain pada hari kiamat. Sebab,
pada hari itu tidak ada seorang pun )ang dapat memikul dosa orang lain.

Innnhum la koa4zibuun : Sesungguhnya merela berur-betur omng-orang
yang dusta.

Para kafir itu berdusta, jika mengatakan bahud dirinp sanggup memikul
dosa orang png mengikuti mereka.

Wa la yahmilunru alsqaalahum wa a4sqaalam ma'a a4sqaalihim :
Mercla @am kafir) memihtl l<esalalun merela @am mulonrn) fon l<esalahan-
kesalahan omng lnin benama dengan kesalahnn merela sendiri.t

Orang-orang kafir png mengajak orang lain kepada kekafiran dan kesesatan,
maka pada hari kiamat, mereka itu selain akan memikul dosanla sendiri, juga
memikul dosa orang lain karena mereka telah menyesatkan manusia.

Dalam salah satu hadis Nabi bersabda:

i.r,; V}iJ3:6,WA';\3 A3 U $V)i a ; ;ta{-;^,;:,L7 V -$^;\,v;';\3 13 *, A
'-a / I{4, Pfuyr +;;SrtiA*:b,hiS*S'ir.fu$ i-,{-,:-;r.f i
i.-? lr, e *;. AV et':::iGr: : ;&JKJ$

u Kaitlon dengan S.1l: Huud; S.37: ash-Shaafhag S.28: al-Qesh:rsh.
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.tJaet\";reJJSJ
(P,b,)

'Bamngsiapa menyeru @ungaiak) manusia untuk menertma pettniuk, niscaya dia

memperuleh palnla, seperti palwla ymg dtperoleh oleh oruntg-omng yang mengiktrti

perunjuk itu hingga tui kianwt dengan tidak sedikit pun pahalanya dikumngi.

Bamngsiapamengajakrrclaful(anlcesesatan, niscaya diamemikul dosanya, seperti

dosa-dosa yang dipihrl oleh nwrcla yang melalwluwtya hingga lnri kiamat, dan

sedikit pun do sa merela tidak dihtmngl "

Wa la yustluntu yaumal qiyaamai 'arnnao luanuu yafiaruun : Pada

hari kiamat l@lak, merela alan ditanyai tentang apa yang merela adn-

adalun iru.

Pada hari kiamat nanti, dengan nada menghardik dan menegur, mereka ditanya

tentang apa )ang mereka ada-adakan di dunia, seperti berjanji akan menanggung

dosa orang-orang png mengikuti berbuat sesat. Menurut pendapat Mujahid,

ayat 12 dan 13 ini diturunkan mengenai orang-orang kafir Quraisy png mengajak

orang-orang Islam supala kembali ke agama kafir dan mereka berjanji akan

menanggung dosa mereka.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah memerintahkan kita supala berbakti kepada ibu-

bapak dan berlaku ihsan kepada keduanla. Namun, kita tidak dibenarkan menaati

orang tua, apabila mereka mengajak kita mengikuti agama mereka yang musryik'

Allah juga menjelaskan batrwa orang png mengerjakan amal-amal png saleh

dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan wali. Ada tiga golongan manusia

dalam menyikapi agama. Ada mukmin )ang baik i'tikad dan amalnla, ada kafir
yang terang-terangan menyangkal dan menolak kebenaran, dan ada yang

memperlihatkan keimanannla dengan lisan, tetapi kafir dalam hatinp.

Selanjutrya Allatr menjelaskan bagaimana parapemuka kafir berlaku lemah-

lembut terhadap orang mukmin dan memperdalakannp supala mau mengikuti

ajakan mereka dan berjanji akan menanggung beban dosanla. Allatr membantah

janji mereka itu, dengan menerangkan bahwa pada hari akhirat nanti, seseorang

tidak dapat memikul atau menanggung dosa orang lain.
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808

(la)Sungguh Kami telah mengutus Nuh
kepada kaumnya. Maka dia telah
tinggal bersama mereka 1.000 tahun
kurang 50 tahun. Kemudian kaumnp
ditimpa bencana topan, sedangkan
mereka itu adalah orang{rang }ang
berbuatulim.n

(15) Maka Kami melepaskan (menplamat-
kan) Nuh dan orang-orang png naik
ke dalam perahunya, dan I(ami jadikan
perahu itu suatu tanda mukjizat bagi
seluruhalam.

1t'e#vi,4y?;ffiJ"";y,
36r6stid6"r'GnE

6AEfr

ilff(g'\g,rffii

TAFSIR

Wa laqad anabut nuuhan ilaa qaumihii fa labi-tsa fiihim alfa sanatin
illaa lclwmsifiw 'aaman : Sungguh l{ami telah mengutus Nuh kepadn
luumnya. Malu dia telnh tinggal benama merelu 1.0N tahun htrang 50
tahun-

Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya png mengingkari Allah, berbuat
maksiat, dan berlaku zalim. Sembilan ratus lima puluh tahun lamanya Nuh
mengajak mereka untuk menerima agama Allah dan memperingatkan mereka
tentang hari kiamat. Mereka menolak seruan Nuh dengan cara yang buruk. Setelah
Nuh mengerahkan segala upala dalam masa )ang begitu panjang untuk menarik
mereka agar menyembah Allah, barulah Nuh memohon kepada T[hannp supa]a
para kafir itu dibinasakan.

Fa a*lu4zahwnlh thuutaanuwa hum zlualimuun : Ikmudian laumnya
ditimpa bencann topan, sedanglun merelu iru adalah orang-orang yang
berbrut znlim.

Sesudah se'lama 850 tahun Nuh menyebarkan agamanla, barulah datang
bencana topan )ang membinasakan kaumnp.

Fa a4jainaahuwa ashiaabas safiiruti : Kami melqaslan Nuh dan omng-
orung yang ruik kc dalam pemhwrya.

t2 l+15. Kaidean dengan S.11: Hud; S.37: ash-Shaaffaaq S.28: al-Q"shash.
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Nuh dan orang-orang 1ang beriman kepadanya yang berjumlah 78 orang,

termasuk ke dalamrya anak-anak Nuh png bernama Sam, Ham dan Yafits, Kami
selamatkan dengan menyuruh mereka naik ke dalam perahu.

Wa ja'alruahaa aayatal lil 'aalamiin : Ifumi iadilan pemhu itu suatu
tanda muljiznt bagi seluruh alam.

Kami jadikan perahu Nuh atau peristiwa banjir Oah) Nuh itu sebagai suatu

tanda bagi manusia untuk menjadikanrya sebagai pelajaran. Allah menerangkan

bahwa Nabi Nuh, bapak para nabi, hidup 950 tahun lamanya, mengajak kaumnla
siang dan malam kepada agama Allah. Tetapi semakin giat dia menyeru, justru

semakin banyak kaumnya yang lari. Sedikit sekali jumlah mereka Fng mau

beriman. Karenanya, Allah menurunkan banjir (bah) dan badai yang

membinasakan mereka.

Lama benar perahu Nuh itu menjadi pelajaran. Selama terdampar di bukit
al-Judi, perahu itu menjadi peringatan bagi manusia terhadap peristiwa png
telah terjadi. Apabila Nuh dapat bersabar dalam jangka waknr yang begitu panjang,

sedangkan yang beriman hanla sedikit sekali, maka konon Muhammad lebih
patut bersabar.

KESIMPULAN

Dalam apt ini Allah menjelaskan tentang lamanya masa yang dipergunakan

oletr Nuh untuk berdakwah dan menyeru kaumnp kepada kebenaran. Oleh karena

kaumnla itu terus-menerus berlaku zalim dengan menyangkal kebenaran, maka

mereka akhirnp dikaramkan oleh Allah dengan bencana banjir Oah). Nuh dan

para pengikutnp diselamatkan oleh Allah dari bahaya karam tersebut.

809

(16) Ceritakanlah hsah Ibrahim pada waktu
dia menyatakan kepada kaumnya:
'Sembahlah Allah dan bertakwalah
kepada-Np. Itu lebih baik bagimu jika
kamumengetahuinla."

( 17)'Sesungguhnla kamu hanp menyem-
bah berhala dan kamu membuat
kedustaan. Semua png kamu sembah

selain Allah tidak memiliki rezeki
untuk kamu. tvlaka carilah rezeki di sisi

Allah, sembahlah Dia dan syukurilah
Dia. Kepada-Np kamu dikembalikan.

',lriY,;"v*t;flJ6!.*j;ya{,i,J;S7Ki:FY#:"ia;
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(18) Jil<a l<amu mendustakannla, makaumat
png telah lalu pun mendustakannya.
TUgas rasul tidak lain adalah menyam-
paikan dan menjelaskan.

(19) "Apakah mereka tidak melihat,
bagaimana Allah memulai penciptaan
makhluk dan kemudian mengulangi-
np? Sesungguhnp 1ang demikian itu
mudah bagi Allah."'3

(20) Katalonlah:'Berjalanlah kamu di bumi
dan lihatlah bagaimana Allah memulai
penciptaan alam, kemudian menjadikan
penciptaan yang kedua; sesungguhnya
Allah Maha berkuasa atas segala
sesuatu. "

(21) Allah mengazab siapa yang Dia
kehendaki dan merahmati semua hal
yang Dia kehendaki; dan kepada-Np
kamu dikembalikan.ta

(22) Kamu tidak dapat melemahkan-Nya,
baik di bumi maupun di langit, dan
kamu tidak mempunpi pemimpin dan
penolong selain Allah.

(23) Merelca semua yang ingkarkepada apt-
ayat Allah dan menjumpai-Nya, adalah
orang-orang png telah berputus asa

terhadap rahmat-Ku, dan bagi mereka
azab langmemedihkan.

(Z4)Maka, tiadalah jawaban dari kaumnp
selain mengatakan: *Bunuhlah 

dia atau
bakarlah dia." Allah melepaskannla
dari api, sesungguhnp png demikian
itu benar-benar terdapat dalil dan
huiiah bagi kaum lang beriman.rj

(25) Ibrahim berkata: 'Sebenarnya kamu
membuat berhala-berhala yang selain
Allah berdasar kepada kasih sapng
png terdapat di antara kamu dalam
hidup di dunia ini. Pada hari kiamar,

d$'Wg;{11
h\:egr-dr;;:{i
d#.+W-lrll

's&ir1o?,;lrrT$ti;i'dlt,P*';tt1:tY';+'i(;T$l64,h
&$,-,;

,5V:L7ii;I€jJ{'JrKfr

"Wtrl;*'ilEe_;JL,:EtT7j
@'#,1ili:vi'v;,;iAv,

W$J+#:;;'ret5;;,Ki$v
@A)$6;J4tu6;"e

lil,fjt*tCI6'it9;+;;er;igtfr
ifl-+()lal\+:ritt,*H_

'r'{;(,gfur}ttei"'w\'ii!;t(Sfi U:

4.r;:$c;Ii;,;ite:fig
W:6:4|fri,#:{,;4K

gu:':5y5up-,:.K'r;;a#a

:CAfi(,rSV;i66tAvr-rJf4
1d,

t3 Kaitkin dengan S.23: al-Mu'mirnnm.
r{ Kaitlen dengan 5.6: al-An'aam.
ri Kaitlen dengan S.14: Ibrahim; dan b-g,:n alJrir S.57: al-Hadiil.

"lsts,lg---l v
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sebagian dari kamu mengingkari yang

sebagian dan sebagian kamu mengutuk

sebagiannya. TemPat kembalimu
adalah neraka dan kamu tidak akan

memperoleh Penolong."

(26) Luth pun beriman kepada Ibrahim dan

Ibrahim berkata: 'SaYa berhijrah
kepada Tirhanku, sesungguhnya Allah
adalah Tuhan Yang Maha Keras

tuntutan-Nya lagi Maha Hakim."16

(27)Kami telah memberikan kePada

Ibrahim putera, Ishak dan Ya'kub, dan

Kami jadikan pula kenabian dan kitab

di antara keturunannya. Kami berikan

pula kepadanYa Pahala di dunia dan

sesungguhrya di akhirat nanti Ibrahim

benar-benar termasuk di antara orang-

orang yang saleh.

TAFSIR

Wa ibruthiima idz qanla li qaumihi' budultaalu wal taqwhu : Ceritalanlah

kisah lbmhim pada waldu dia menyatalan kepada laumnya: 'Sembahl'ah

Altah dnn bertalwalah lcepada-I'lya. "

Jelaskan, hai Muhammad, kepada kaummu tentang kisah Ibrahim pada waklu

dia mengatakan kepada kaumnla: 'sembahlah Allah dan bertakwalah kepada-

Nya.' Sitetatr Ibrahim mencapai umur dewasa, mempunyai ilmu, dan akal yang

t<uat yang lapk untuk diangkaf menjadi rasul, Tuhan mengutusnp untuk memberi

petunjuk kepada kaumnla.

Dzaalikum khairul lakum in kuttum ta'lamuun : Itu lebih baik bagimu

j ila lamu mengetahuinYa.

Menyembah Allah dan memelihara diri dari kemurkaan-Nya lebih baik

bagimu, jika m.u orang )ang mempunyai pengetahuan dan dapat membedakan

rc;ajikan dan kejahatan.-Setain itu, juga mengetahui apa-apa lang memberi

manftat kepadamu di dunia dan di akhirat.

Inrumaa ta'budutttu min fuunillaahi au4s aaruw w a takhluquutw itlun :
Sesungguhnya l<nmu hanya menyembah berhala dan lumu membuat

kedustaan.

d'"nSU:Qcr,rrrr$,ta

'eWJY-k43$iL)'1i6I - d&iu,lr;

{AL\e\.;{dt#$ELlirr

16 Kaitlon dengan 5.26: asy-Syu'araa'; dan S.37: ash-Shaaffaat'

+gG41fr;'c:.;ftrtfi;;'
3:{Atci6+u1Y:r$t{"jli\
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I(amu menyembah berhala, )ang padanla tidak ada sesuatu kebajikan dan

tidak ada pula sesuatu kemanfaatan yang dapat diharapkan dari berhala itu. Berhala

hanyalah benda mati yang tidak mendengar dan tidak melihat. Yang tidak memberi

manfaat .dan tidak memberi mudarat. Kamu sebenarnya menga-da-adakan.

kebohongan.

Inrul hdziiru ta,buduuna min duunilhahi laa yamlikuuru hkum rizqan :
Semua yang kariru sembah selain Allah tidak memiliki rezeki untuk lamu.

Berhala-berhala yang kamu sembah tidak berkuasa memberi rezeki kepadamu,

walaupun hanp sedikit saja. Maka, bagaimana kamu sampai menyembahnya?

Fab ta-ghuu'indallaahir rizqa wa'buduuhu wasykuruu lahuu : Mal(a,

carilah rezeki di sisi Allnh, sembahl.ah Dia, dnn syufurilnh Dia.

Oleh karena itu, carilah rezeki Allah, karena Dialah, TUhan yang memberikan

rezeki, yang memiliki langit dan bumi. Yang melapangkan rezeki kepada siapa

yang dikehendaki-Nya. Maka, sembahlah Allah semata dan syukurilah Dia dengan

benar.

Ileihi turja'uun : Ikpada-Nya lamu dil<embalilan.

Bersiaplah kamu untuk menjumpai Allah dengan ibadat dan syukur. Sebab,

kamu semua akan dikembalikan kepada-Nya. Pada waktu itu, Dia akan bertanp
kepadamu tentang apa sebabnp kamu menyembah selain Allah. Padahal, kamu

adalah hamba Allah dan menikmati rezeki png diberikan oleh-Nya.

Wa in tuludzdzibuufa qad lwdz4ztba umamum min qablikum : Jila
lamu mendustalannya, mala umat yang telah lalu pun mendustalannya.

Jika kamu membenarkan aku, tentulah kamu memperoleh kebahagiaan dunia

dan akhirat. Tetapi jika kamu mendustakan aku dengan menpngkal keteranganku,

maka kamu tidak dapat menimbulkan sesuatu kemudaratan bagiku. Sebab, umat-

umat dahulu pun telah mendustakan para rasul-N1a, seperti kaum Idris, Nuh,

Hud,.dan Shaleh. Namun, umat-umat itu sendiri yang memperoleh kehancuran.

wa maa ,alar msuuli illal balaa-ghul mubiin : Tfugas msul tidak lain

adalah menyampailan dan meni elaslan

T[gas rasul hanyalah menyampaikan perintah Allah kepadamu, sedangkan

Allahlah png membuat perkiraan. Apabila rasul telah menyampaikan apa png
diturunkan kepadanya dan menunaikan risalatr dengan sempurna, maka terlepaslah

dia dari tanggung jawab, baik kamu beriman ataupun tidak.

Apt-ayat ini dan aFt yang sesudahnp sampai aYatz3 mungkin sambungan

dari pernptaan Ibrahim. Tetapi mungkin pula suatu pembicaraan 1ang berdiri

L-
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sendiri, )ang menyelingi pembicaraan Ibrahim. Alat ini diturunkan mengenai
Rasulullah dan kaum Quraisy, karena pokok persoalannya sama, )aitu tentang
umat )ang mendustakan rasul.

A wa lam yaruu luifo yubtli-ullaahul khalqa tsumma yu'iiduhuu inru
dualilca'alallaahi yasiir : Apalah mcrela tidak melihat, bagaimana Allah
memulai penciptaan mnkhluk dan l<emudian mengulanginya ? Sesungguhnya
yang demikian itu mudah bagi Allah.

Apakah mereka buta, tidak melihat bagaimana Allah memulai penciptaan
alam, dan kemudian mengulang-ulanginp? Akal mengetahui bahwa alam ini
adalah ciptaan Allah. Sebab, penciptaan yang pertama tidak mungkin dilakukan
oleh makhluk. Kalau penciptaan )ang pertama dilakukan oleh Allah yang harus
kita yakini, maka kepkinan kita seakan-akan kita melihat penciptaan itu.

Ibrahim menggambarkan adanp hari bangkit (manusia dihidupkan kembali
dari kuburnya) yang diingkari oleh kaumnp dengan menganjurkan mereka
memperhatikan kejadian dirirya sendiri. Mereka diciptakan, padahal sebelum
diciptakan, mereka tidak ada. Kemudian mereka diberi alat pendengaran,
penglihatan, dan hati, serta dapat bergerak sesuka hati dalam hidup ini. Setelah
itu mereka dimatikan. Karena Allah berkuasa menciptakan mereka sebelum
berwujud, tentu berkuasa mengembalikan wujud mereka sekali lagi. Bahkan png
demikian itu lebih mudah bagi Allah. Maka, bagaimana mereka mengakui bahwa
yang menciptakan itu Allah, tetapi kemudian mereka menyangkal masalah hidup
kembali sesudah mati?

Qul siiruu fil ar4hi fan-zhuau luifa badad khalqa ts umnullaahu yuwyi-
un nasyatal aa-khimta inrullaaha 'alaa kulli syai-in qadiir : I(otulanlah:
'Berjalanlah lamu di burni dan lihatlah bagaimaru Allah mernulni pencipnan
alam, l<emudian menjadilan penciptaan yang l<edaa; sesungguhrrya Allnh
Maha Berhtasa atas segala sesttatu."t1

T\rhan menyuruh Ibrahim atau Muhammad supap mengatikan kepada orang-
orang yang mengingkari hari bangkit: "Berjalanlah kamu di muka bumi. Ferhatikan
langit dan bintang-bintang yang gemerlapan, baik png tetap maupun yang beredar.
Perhatikan pula bumi dan semua apa )ang ada padanya, baik berupa laut maupun
darat, baik tanah datar maupun hutan rimba. Kesemua itu menjadi saksi bahwa
benda-benda itu dijadikan oleh Allah, bukan terjadi sendiri. Bukankah Ttrhan
yang telah menciptakan semua itu dengan kodrat-Nya, sehingga Dia berkuasa
menjadikannp sekali lagi? Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala
sesuatu.

r7 Ayat ini semakna de4gan $.{l; f{nqmiim as-Sajrtah, 53.
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Yu'adz4zibu may la-syg-u v,ayarhamu may ya'syaa4t : Allnh mengazab

stapayang Dia tcehendaki dan memhmnti semua hal yang Dia l<ehendaki.

Di dalam hidup png kedua itu Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya

dari orang-orang 1ang berhak menerima azab. Allah juga merahmati siapa yang

dikehendaki dari hamba-hamba-Np'

Wa ilaihi tuqlabuun : Dan kepada-I'lya lumu dil<cmbalilan.

Sesudah meninggal dunia, kamu dikembalikan kepada Allah. Jika sekarang

kamu tidak mendapat azab, ianganlah kamu menyangka bahwa dirimu telah

terhindar dari siksa itu. Sebab, kamu semuanya akan kembali kepada Allah dan

Dia telah menyimpan pahala dan siksa untukmu.

wa maa antum bi mu,jiziirw fil ar4hi wa lna fis samaa-i : I{amu tidak
dapat melemahlan-Nya, baik di bumi maupun di langit.

Allah Maha Berkuasa. Kamu tidak dapat melemahkan Dia. Tidak ada

penduduk langit dan penduduk bumi yang dapat melemahkan-Nya. Karena itu,

t<amu tidak mungkin dapat menghind ari azab png akan ditimpakan kepada dirimu.

Qadha (ketetapan) Allah dapat menangkapmu, baik dari bawatr maupun dari

atas. Sebab, semua wujud berada dalam tangan-Nya (kekuasaan-Nya).

wa maa lakum min duunillaahi miw waliyyiw wa laa ru-shiir : Dan lamu

tidak mempunyai pemimpin dan penolong selain Allah.

Kamu, wahai manusia, tidak memperoleh penolong dan teman setia yang

memimpin urusanmu dan memeliharamu dari bencana, baik bencana langit

maupun bencana bumi. Kamu tidak memperoleh penolong png dapat menolak

azab Tilhan, jika Dia menimpakan kepada dirimu.

Wal ta4ziirw tcafaruu bi aayaatillaahi wa liqaa-ihii ulaa'ilu ya-isuu mir
ruhmatii wa uha-ilu lahum 'a4ztabun aliim : Mercla semwtyang tngl(ar

kepadn ayat-ayat Altah dan meniumpai-I,lya, adalah omnS-orang yang telah

berputus asa terlndq mhmnt-Kt, dan basi merelw aUb yang memedihlan.ts

Orang-orang kafir yang menlangkal keterangan yang dikemukakan oleh Allah

dalam alam wujud (nfata) dan menlangkal keterangan )ang diturunkan kepada

Rasul yang kesemuanya menunjuk kepada keesaan-N1a, sefta mengingkari
perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat adalah mereka )ang tidak mempunyai

harapan untuk memperoleh rahmat-Nya. Mereka memang orang )ang tidak takut

kepada siksa Allah dan tidak mengharap pahala-Nya. Bagi mereka adalah azab

yang pedih.

tt Ay"t ioi semalors dengan S.l2: Yusuf, 87.
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Fa maa lraarw jawaaba qaumihii illot an qulaq tulunhu au haniquultu

fa anjaahullaahu mirun na6ri : Mala tiadalnh jawaban dari launurya

selain mengatakon: "Bunuhlah dia atau bakarlnh dia." Allah melqaslamya
dari api.

Ketika Ibrahim menyuruh kaumnya menyembah Allah dan menegaskan

kekeliruan mereka menyembatl berhala dan memenangkan perdebatan dalam debat

masalah TUhan, kaumnya menpmbuthal itu dengan teriakan: 'Bunuhlah Ibrahim!

Bakarlah dia!" Untuk melampiaskan kemarahannla itu, mereka pun meryalakan

api dan kemudian melemparkan Ibrahim ke tengah api yang menpla-npla-

Tetapi Allah tidak diam diri, membiarkan Ibrahim binasa dalam ryala api

png membara itu. Allah menyelamatkan dia dengan jalan menjadikan api tetap

dingin menyejukkan baginya.

Inna fii dznalilu h aayaatil li qaumiy yu'minuun : Sesunggultny Wng
demikian iru benar-benar terdapat dalil dan huiiah bagi luurnyang beriman.

Dalam Kami menyelamatkan Ibrahim dari panasnya kobaran api, padahal

dia sudah dicampakkan ke dalam api )ang sedang menlala-nlala, tegas Allah,

terdapat dalil dan hujjah bagi kaum yang beriman.

Wa qaala innamat ta-khadzrum min duunillaahi au4saanum mawaddata

bainikum fil hayaatid dun'yaa : Ibmhim berlata: "Seberwrnw lamu
membuat berhala-berhala yang selain Allah berdnsar kepada lasih sayang

yang terdnpat di antara lamu dalam hidrtp di dania ini-"

Sesudah Ibrahim keluar dari api dengan keadaan selamat, maka berkatalah

beliau kepada kaumnya: 'Wahai kaumku, kamu menjadikan berhala-berhala itu

sesembahanmu. Padahal berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfuat,

sebagaimana halnya mereka tidak dapat memberi kemudaratan. I(amu sepakat

menyembahnya di dunia untuk memelihara persahabatan yang ada di antara kamu.

Hanp untuk menjaga kasih sayang di antara sesamamu, kamu mengabdi kepada

berhala-berhala, bukan karena kamu memperoleh dalil yang membuktikan bahwa

kamu harus menyembahnya.

Tbumma yaumal qiyaamati yakfuru ba'dhukum bi ba'dhiw wa yal'anu
ba'dhukum ba'dhaw wa ma'waakumun ruaru wa maa bhm min not'
shiriin : "fuda hari kiamat, sebagian dari lamu mmgingluriyuttg s&agian
dnn sebagian lurnu menguruk sebagiannyw. Tanpat lcembalirut afulah rcru?a

dan lamu tidak alun memperoleh penolong."

Cinta dan kasih-sayang png terdapat di antara sesama kamu pada masa

sekarang akan berubah pada hari kiamat nanti. IQmu akan saling mengutuk,

cela-mencela dan salah-menyalahkan. Kamu semua pada hari kiamat ditempatkan
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dalam api neraka, tak ada seorang pun yang dapat menolongmu pada hari png

huru-haranya sangat dahsYat itu.

Fa aamana lahuu luuthuw wa qaala innii muhaaiirun ilaa mbbii : Ittth

pun beriman l<epada lbmhim dan lbrahim berknta: 'saya berhiimh l<epada

Tfuhnnht."

Melihat Ibrahim dapat keluar dari kobaran api dalam keadaan selamat dan

sehat, Luth pun berimin kepadanya. Ketika itu Ibrahim berkata: "Saya akan

*.n J, ke nlgeri Syam, berhijrah ke sana, sebab Allah telah menyuruh aku

pergi ke sana."

Ada riwapt yang menyebutkan bahwa Ibrahim berhijrah dari pedusunan

Irak, disertai oleh isierinya yang bernama Sarrah, dan Luth, anak saudaranp.

Setelah itu Ibrahim UerhijialL ke Harran, kemudian ke Palestina, sedangkan Luth

menetap di Sadun (Sodom).

Innahuu huwal'aziizul hakiim : 'sesungguhrrya Allah adnlahTfuhanyang

Maha l{ems tuntutan-Nya lagi Maha Hakim''

Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Keras tuntutan-Nya, yang dapat

menghalangi bencana. Selain itu juga Maha Hakim datam menyusun dan mengurus

urusan-urusan makhluk-NYa.

wa wahabnaa lahuu is-haaqa wa ya'quuba : Kami tel.ah membertfun

l<epada lbmhim putem, Ishak dan Ya'htb'te

IQmi (Allah) memberikan kepada Ibrahim putera yang bernama Ishak dan

cucunF png bernama Ya'kub.

wa ja,alnaa fii dzuniyyatihin rufiuwwata wal kitanba : Dan lfumi iadilan
pula t<enabian dan kitab di antara l<eturunannya'

Para nabi yang datang sesudah Ibrahim, kesemuanya memang keturunannya.

Di samping itu, T\rhan juga memberi mereka beberapa kitab; yaitu at-Thurat

kepada^Mrisa, Z.abur t<ipiOa Daud, Injil kepada Isa, dan al-Qur'an kepada

Muhammad.

Wa aatainaahu aimhuu fid dun-yaa : I{ami berilan pul.a kqadanyw palwla

di dunia.

Sebagai oembalasan atas kesabaran Ibrahim, Kami mengganti kesepiannla

dengan binfk anak. Kami juga mengganti kaumnla )ang sesat dengan kaum

yang mendapat petunjuk, Fitu anak keturunannya diangkat menjadi nabi dan

" Alot ini semakna dengan S.19: Maryam, 49'
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diberi al-Kitab. Ibrahim pada mulanla adalah seorang )ang tidak mempuryai
harta dantidak pulamempunlai sesuatu kemegahan. Kami memperbanlak tiranp
dan Kami besarkan reputasinla hingga terkenallah dia sebagai pemimpin para
nabi.

wa innahuu fil aa-khimti la mirush shaalihiin : Dan sesungguhnya di
akhirat nanti, Ibmhim benar-benar termasuk di antam omng-omng yang
saleh.

Di akhirat nanti, Kami menempatkan Ibrahim dalam golongan orang-orang
yang sempurna kesalehannla dan ketakwaann)a, )ang berhak mendaparpahali
yang sempurna dan derajat png tinggi di dalam surga.

KESIMPULAN

Mula-mula Allah mengemukakan dalil-dalil keesaan-Np dan tugas kerasulan.
sesudah itu pokok iman png ketiga, pkni bangkit (manusia dihidupkan kembali
sesudah mati) di hari akhirat kelak. Tiga pokok ini saling mengikai.

setelah mengemukakan hujjah-hujjah )ang menunjuk kepada keesaan-Nya,
kedudukan Rasul, hari bangkit dan pembalasan, maka Allah menjelaskan sikap
kaum Ibrahim )ang menpngkal dan menolak kebenaran dengan mempergunakan
kekuasaan dan kekuatan. Sesudah Ibrahim diselamatkan dari kobaran api, beliau
kembali mengemukakan seruannla dan menandaskan bahwa mereka teguh bersatu
menyembah berhala, semata-mata untuk menjaga persahabatan dan persatuan,
bukan karena ada dalil png kuat png mengharuskan mereka menyembah berhala.
Karena itu, pada hari kiamat mereka akan bermusuh-musuhan.

Maka, berimanlah Luth kepada Ibrahim dan pergilatr beliau disertai oleh
Luth ke tempat hijrah memenuhi perintah Allah. sebagai pembalasan atas
ketulusannya, Allah memberikan putera kepada Ibrahim png bernama Ishak dan
cucu bernama Ya'kub. Selain itu menjadikan keturunan Ibratrim sebagai nabi-nabi.

8r0

(28) Ingatlahlula kisah L,uth pada waktu
dia berkata kepada kaumnla: 'sesung-
guhnp kamu benar-benar mengerjatan
perbuatan mesum png perbuatan itu
belum pemah dilaletan oleh seseonmg
di antara manusia."r

t;U:,u;;4tr6\yry${\,cr.*ffil;
20 Kaitl€n dengan S.4: arNisaa,, 16.



luz 20 Surat 29: al-'Ankabuut 3127

(29)'Apakatr kamu mendatangi orangorang
lelaki dan merampok dan kamu
mengerjakan perbuatan munkar di
tempat-tempat kamu berkumpul?"
lvlaka tidaklah jawaban kaumrya selain

mereka berkata: "Datangkanlah kepada

kami azab Allah, jika engkau dari
orang-orang yang benar. "

(30)Luth berkata: "Wahai Tirhanku,
tolonglah aku terhadap kaum perusak
ini. "2l

(31) Ketilq pesuruh-pesuruh Kami mem-
bawa kabar gembira kepada Ibrahim,
pesuruh-pesuruh itu pun berkata:
"Sesungguhnya kami akan mem-
binasakan penduduk kota ini, bahwa
penduduknp adalah orang-orang )ang
zalim."

(32)Ibrahim berkata: "Di kota itu ada
Luth." Fara pesuruh berkata: 'Kami
lebih mengerahui tentang orang-orang
yang ada di dalamnya." I(ami (Allah)
akan menyelamatkan dia dan keluar-
ganla, kecuali seorang isterinp yang

tetap tinggal di dalam azab.

(33) Ketile pesuruh-pesuruh Kami datang
menemui Luth, timbullah kegelisahan
di dalam hatinya dan hilanglah
upayanya, mereka berkata : "Janganlah
engkau takut dan risau, sesungguhnya
IGmi akan melepaskan (menyelamat-
kan) kamu dan keluargamu, kecuali
salah seorang isterimu png akan tetap
dalam golongan orang-orang yang
mendapat azab. "

(34) Sesungguhnya Kami menurunkan
kepada penduduk kota ini azab dari
langit, disebabkan mereka berlaku
curang.

(35) Sungguh, dari peristiua inx, IGmi telah
meninggalkan suatu tanda )ang nlata
bagi orang-orang )ang berakal.
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TAFS!R

Wa luuthan i.dz qaala li qaumihii innakum la ta'tuunal faahi-syata
maa sabaqakwn bihan min ahadim minal 'aalaniin : Ingatlnh pula
kisah Luth pada twldu dia berkua kepada l<aumnya: "Sesunggultnya lcanw
benar-benar mengerj akan perbuatan mesum yang sebelumnya tidak pernalt
seseorang di antara mnnusia melalatkan perbuatan serupa itu."
Ingatlah tentang kisah Luth sewaktu dia berkata kepada kaumnla, penduduk

Sadun: 'Kamu sungguh mengerjakan perbuatan yang sangat keji (perbuatan
sodomi, homoseksual), yang belum pernahdilakukan oleh seseormg sebelummu,
baik jin ataupun manusia. Sebab, perbuatan itu sangatlah mesum.'

A innakwn la ta'tuunar rijaala : "Apakah kama mcndatangi orang-
orang lelaki?"

Kamu memenuhi hana nafsumu dengan orang-orang lelaki (homoseksual).

Wa taqtha'uunas sabiila : Dan merampok.

Kamu menlamun dan membunuh orang-orang yang sedang dalam bepergian
(perjalanan).

Wa ta'tuuna fii naadiikumul munkar : "Dan kamu mengerjakan
perbuatan mur*ar di tempat-tempat kanu berhtmpul?"

Kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang munkar, baik menurut s5/ara',
akal, maupun menurut urf (kelaziman) di tempat-tempat pertemuanmu. Mereka
melakukan berbagai perbuatan munkar yang belum pernah dilakukan oleh ora4g-
orang sebelumnya. Luth menasihati dan memperingatkan mereka tentang akibat
buruk png akan mereka alami.

Fa tnaa kaana jaawaaba qaumihii illaa an qaalu'tinaa bi 'a-
dzaabillaalti in kunta minash shatdiqiin : Maka tiadalah jatwban
kaarurya selain mereka berkaa: "Datanglcanlah kepada l<ami azfu Alloh,
jika engkau dari orang-orang yang benar."

Nasihat dan pelajaran png diberikan oleh Luth selalu mereka sambut de4gan
ucapan: 'Datangkanlah kepada kami azab Allah png kau janjikan, jika engkau
memang benar dan dapat melaksanakan apa yang engkau janjikan itu.'

Sebelumnya, Luth telah mengancam mereka dengan azab yang akan
menimpanya. Demikianlah jamban mereka pada mulanla. Setelah Luth terus-
menerus memberikan nasihatqa, mereka akhirnya mengusir Luth dari nqgerinla.

Qaala rabbin shumii 'alal qaumil mufsidiin : Itth be*ua: "Walui
Tfulmnht, tglonglah alat terhadap l<atm pentsak ini. "
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Luth merasa putus asa untuk bisa menunjuki kaumnya, karena dirinya justru

diusir dari negerinya. Beliau pun bermohon kepada Allah: "Wahai T[hanku,
tolonglah aku terhadap kaum yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan

turunkanlah azab kepada mereka." Allah pun memperkenankan permohonan Luth

tersebut dan mengirimkan malaikat untuk membinasakan mereka. Sebelum

menemui kaum Luth, Allah menyuruh para malaikat terlebih dahulu mendatangi

Ibrahim untuk men)rampaikan kabar gembira.

Wa lammaa iaa-at rusulurua ibmahiima bil busy-raa qaaluu innaa
muhlikuu ahli haa4rihil qaryati : Ketila pesuruh-pesuruh Kami membawa

labar gembira kepada lbmhim, merela itu pun berlata: "Sesungguhrrya

lwni alan membiruBalun penduduk kota ini."

Ketika para malaikat tersebut bertemu Ibrahim, mula-mula mereka

menggembirakan tuan rumah dengan kabar dia akan memperoleh seorang putera

bernama Ishak dan seorang cucu bernama Ya'kub. Sesudah itu, mereka

menjelaskan bahwa kedatangannp untuk membinasakan penduduk kota Sadun,

kota png didiami oleh kaum Luth.

Inru ahlahaa luanuu zhaalimiin : "Sesufl|?uhnya pendudulqrya adalah

omng-orang yang zalim.'

Adapun penyebabnp, mengapa Kami membinasakan mereka, karena mereka

menzalimi dirinya sendiri dengan terus-menerus dalam kesesatan, kemaksiatan,

dan mendustakan Rasul.

Sgala inru fiihna luu-than qaaluu nahnu a'lamu bi man fiihaa : Ibrahim
berluta: 'Di l<ota itu ada Dtth." Pam pesuruh berlata: "Knmi lebih

mengetahui tentanT orang-orang yang ada di dalamnya."

Mendengar pernptaan malaikat, png kedatangannya karena rasa kasihnya

kepada Luth, maka Ibrahim pun berkata: "Sesungguhnya dalam negeri itu berdiam

Luth. Dia bukanlah orang )ang menganiala diri sendiri, bahkan dia adalah seorang

Rasul Allah dan seorang mukmin )ang taat." Perkataan Ibrahim itu dijawab oleh

parzi malaikat: *Kami lebih mengetahui tentang penduduk kota itu, siapa di antara

mereka png kafir dan siapa Luth itu."

La nunqijiyannnhuu wa ahlahuu illam ru<tahuu kaannt minal glnabiriin--
Ifumi (Allnh) alun menyelamatlan dia dan l<eluaryanya, l<ecuali seomng

isterbtya yang tetap tinggal di dal"am aznb.

IOmi (Allah) akan menyelamatkan Luth dan keluarganp dari bencana png
menimpa penduduk kota tempat dia berdiam. Hanp isterinya yang turut binasa

bersama-sama kaum png ingkar, disebabkan dia mendukung dan membantu

perbuatan buruk dan keji tersebut.
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Wa lammaa an jaaat rasulurua luu4han sii< bihim wa dhaaqa bihim
dztr'aw wa qaaluu laa ta-kluf wa laa tahzan : I{etila pesuruh-pesuruh
Knrni datang menemui Dtth, timbullah l<egelisalan di dalnm lwtiltya dan
hilanglah upayanya, mala pam malailat iru berlata: 'langanlah englau
tahrt dan risau.'

Para malaikat bertolak dari kediaman Ibrahim menuju tempat Luth dalam
rupa (wujud) para pemuda tampan. Ictika Luth menerima kedatangan mereka,
beliau pun merasa khauatir terhadap keselamaun tamu-tamunla itu dari gangguan
kaumnla. Dia sangat takut akan timbul kerisauan di hati tamunla, sebab dia
merasa tidak sanggup membela tamu-tamunla dari gangguan kaumnya png laki-
laki. Sewaktu para malaikat melihat Ilttr yang risau itu, maka mereka pun berkata:
'Tenangkan jiwamu, janganlah kamu akut terhadap kami dan jangan pula bersedih
hati terhadap apa )ang kami lakukan terhadap kaummu. IGjahatan mereka telah
amat sangatnla."

Innat mwwjjuttlu wa ahlalu illam m<talu luorut mirul Slwabiiin :
"Sesungguhnya Kami aknn melepaslun (menyelamatlan) knmu dan
lcehnryarnu, lreanli salah seomng isterimuyang alan tetap dalam golongan
omng-omng yang mendapat azpb.'

Kami akan melepaskan kamu dan keluargamu dui azab png akan menimpa
kaummu. Han)a salah seorang isterimu )ang turut binasa bersama-sama mereka.

Innaa mwuiluttu 'aloo alrV lua4zihil qaryati rijum milus samaai bhnoa
lraanuu yafsuquun : Sesungguhnya Kami menurunlant l<epada penfufuk
l<ota ini azpb dari langit, disebablan merela berlnht camng.

Kami akan menurunkan azab kepada penduduk kota Sadun, azab yang
membingungkan dan mendahsptkan mereka karena kecurangan dan kemaksiatan

lang mereka lakukan telah mendaratr daging pada dirinp. Menurut pendapat
png paling masyhur, mereka itu dibinasakan dengan satu gempa png paling
hebat png membenamkan mereka ke dalam tanah.

Wa la qad taruknaa minhaa aayatam bayyirutal liqaumiy la'qiluun :
Sungguh, dart peristiwa itu, Kami telnh meninggallant suaru tanda yang
nyata bagi orang-omng yang bemlal.

Kami abadikan tindikan Kami untuk menjadi pelajaran )ang nlata bagi mereka
png suka mempergunakan akal dan menjadi perumpamaan bagi orang-orang
png datang kemudian. Milaikat mengeluarkan Luth, dua anak perempuannla,
dan isteri-isterinp dari kota itu, serta menyuruh mereka jangan menoleh-noleh.
Mereka semua menurutperintah itu, kecuali seorang isteri Luth, png melihat ke
belakang untuk mengetahui apa )ang menimpa penduduknp. Dengan sikap itu

Surat 29: al-'Ankabuut
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berarti hati isteri Luttr terkait kepada kaumnla, bukan kepada Luth, sehingga dia

ikut binasa tertimpa bencana.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah menjelaskan kisah Luth png hidup semasa dengan

Ibratrim png menghadapi suatu kaum png suka melakukan perbuatan mesum

(homoseksual) fng belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka.

Allah juga menerangkan permohonan Luth untuk membinasakan kaumnla yang

membuat kerusakan. Allah mengabulkan doa Luth dengan mengutus para malaikat

untuk membinasakan kaumnla. Sebelum membinasakan kaum Luth, yaitu

penduduk Sadun, para malaikat itu terlebih dahulu menjumpai Ibrahim,

menyampaikan kabar gembira, pkni Ibrahim akan memperoleh putera. Ictika
mereka mengetahui bahwa Ibrahim menaruh belas kasih kepada Luth, maka

mereka pun mengatakan akan menyelamatkan Luth dan keluarganp. Sesudah

Luth dan keluarganp @ara pengikutnla) pergi meninggalkan kota, barulah para

malaikat menimpakan azab dengan seizin Tbhanrya. Peristiva itu menjadi pelajaran

dan peringatan bagi kaum png berakal.

8ll

(36) I&mi telah mengunrs saudara mereka,

Syu'aib, ke Madpn. I(ata dia: 'Whhai
kaumku, sembahlah Allah dan ber-
haraplah kepada hari akhirat, serta
janganlah tamu membuat kenrsakan di
butni."z

(37) Mereka mendustakannla, lalu ditimpa
gempa dahs5at dan Punahlah mereka

di dalam rumah-rumahnla.

(38)IGmi telah membinasakan Ad dan

Tbamud. Tblah npta bagi kamu aPa

yang menimpa tempat kediaman
mereka. Bagi mereka, setan telah
menghiasi semua amalannYa dan
menghambat mereka dari jalan Allah,
padahal mereka adalah onmg-orang
png berakal.

;1vJ6;Q;1"Jg',J:iJE
rr;l1;AtiAti.v6uix?t

@-O-Dl;it\,

4tffi'ai=t,€#{,#,
ui:A'#irJs;r,r'6
it[:jli-I6i;**r=

S$t,;#,At.&\tA
@-u*;!Jl|f'($

22 Kaithn dengan S.l1: Huud; dan 5.26: asy-Syu'araa'.
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(39) Kami telah membinasakan Qarun,
Fir'aun, dan Haman. grrngguh, Musa
telah datang kepada mereka membawa
berbagai macam keterangan, lalu
mereka menyombongkan diri di bumi.
Mgreka tidak dapat mendahului
I(ami.23

a|-./1.2 ,. a-I.L/ l/l/./,.a/r.-.?.. ,62'irLi555tltKr'i;';,ir6;r6,
,jtr+U;*6stt3t.rr6rVffa6q?Y2y

tt

q\Lrl6W

'*' #"? ff':"?:s'ff'##ffi :'&cL1J {'e v+6 iA*i
png Kami kirimi angin badai png
membawa batu-batu kecil dan di
antaran)a ada png dibinasakan oleh
suara gemuruh, dan di antara mereka
ada yang Kami benamkan ke dalam
bumi dan ada png Kami karamkan.
Allah tidaklah menzalimi mereka,
tetapi mereka sendiri png menzalimi
dirinp.

TAFSIR

wa ilaa mad-yatw a-khaahum syu'aiban fa qaah yaa quumi'bndullaaha
war jul yaumal aa-khitt wa ha talsau fil ar4hi mufsidiin : I{ami telah
mengutus saudam merel<a, Slu'aib, l<e Madyan. I{ata dia: ,,Wahai luumht,
sernbahhh Allah dan berharqlah l<epada hari akhimt, sertajangantah lamu
membuat lrerusalan di bumi."

Ihmi (Allah) mengutus syu'aib ke Madpn untuk mengajak penduduknya
beriman kepada Allatr, Ttrhanmu. Tidak ada bagimu tuhan png selain Dia, dan
laksanakanlah semua apa )ang memberi harapan kepadamu untuk memperoleh
kesehatan pada hari perkiraan @isab) dan pembalasan. Janganlah sekali-kali kamu
membuat kerusakan di bumi, mengurangi takaran dan timbangan, merampok,
dan menyamun.

Fa ludz4znbuuhu fa a-kha4zat-humur rujfatu fa ashbahuu fii doarihin
jaatsimiin : Mereka mendusnlarutya, lalu ditimpa gempa dahsyat dan
punahlah mereka di dalam rumah-rumahnya.

orangorang Madpn menolak apa )ang disampaikan oletr syu'aib dari Allatr.
Karena itu, Allah membinasakan mereka dengan gempa bumi png sangat hebat
png menimbulkan ketakutan dankengerian. Merekamati di rumah-rumah masing-

"6it;4lt{tA:;;"9,W
Wffi"i.;G;liiltyYxt;;

2' Kaitlran dengan bagian alfiir S.28: al-Qeshnsh.
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masing. Kisatr ini juga sudah diterangkan dengan jelas dalam surat al-Araaf'

Huud, dan asy-SYu' ataa'.

Wa ,aadaw wa tsamuuda : I{ami telah membinasalan 'Ad don T\amud-

IGmi juga telah nrembinasakan golongan 'Ad, ketika Kami mengutus saudara

mereka sendiri, laitu Hud, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya, tetapi mereka mendustakan dan meqangkalnp. Demikian pula IGmi

membinasakan Tbamud, ketika I(ami mengutus saudara mereka, Shaleh, untuk

mengajak mereka menYembah Allah-

wa qad tabayyarw lakum min masaakinihim : Telah nyata bagi lannu apa

yang menimpa tempat kediamnn merela'

Apa yang menimpa tempat-tempat kediaman mereka terlihat jelas bagimu.

Sebab, kamu selalu *hAui tempat-tempat itu dalam perjalananmu berbisnis ke

tanah Spm. I(aum Ad, kaum Nabi Hud, mendiami al-Ahqaaf, sebuatr negeri

dekat tanah Yaman. Sedangkan Tbamud (kaum Shaleh), mendiami al-H[ir' sebuatt

negeri dekat Wadilqura (Arab Saudi).

Wa zayyana lahumwy slai-thoanu a'maalahum fa shadilahum 'anis

sabiili : Bagi merela, setan telah menghiasi semua amalannya dan

menghambat merela dari i alnn Allah.

Apa yang menimpa golongan 'Ad dan TSamud terjadi, karena setan telatt

menanamkan rasa senang dalam hati mereka untuk menyembah png selain Allalt.

Setan juga menghalangi mereka untuk menempuh jalan yang lurus, lang
mengantarkan mereka kepada kemenangan dan kelepasan'

Wa kaanuu mustab-shiriin : Padalwl merela adalah omng-oflmg Wg
bemlal.

Mereka diberi akal dan kemampuan untuk memperhatikan dan mengambil

pelajaran. Karena itu, mereka tidak mempunpi alasan untuk menghindarkan

diri dari dosa karena alpa dan lalai.

wa qaaruutw wa fir'autw wa haamaarw wa laqad iaa<hum muusat bil
Uayyiruatt ras taibaruufil ar4hi wa maa lraanuu saabiqiin : Kami teWt

membirwsalan Qarun, Fir'aun, dan Harwt. Sungguh, Musa telah datang

l<cpada merela membawa berbagai macam l<eterangan, lalu mereka

mirryombongtan diri di bumi. Merela tidak dapat mendahului Kami.

IQmi telah membinasakan Qarun, jutawan )ang kala rala, Fir'aun (maharaja

di Mesir), dan wazirnla Haman. Musa telah meryampaikan berbagai macam

keterangin dari sisi Allah kepada mereka. Tetapi mereka menlombongkan diri
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dan enggan beriman kepada Musa. padahal, mereka sama sekali tidak dapat
menghindari siksa Allah dan melepaskan diri dari pada-Np.

Fa kullan a-khaduoa bi dumbihii : Mala, merekn semtut tetah Kami
azab larena dosanya.

Empat macam silsa ditimpakan kepada umat )ang mengingkari Rasul Allah.

Fa minhum man analtua 'alaihi hoa-shiban : Di afiam merelu ada
yang ltumi kirimi angin badai yang membawa bau-batu kecil.

Siksa pertama adalah siksa png ditimpakan kepada kaum ,Ad berupa angin
badai png sangat dingin dan kencang png membawa batu-batu kecil untuk
membinasakan mereka.

wa minhum man a-kha4ut-httsh sruilutu : Dan di annrutya adayang
dibirusalan oleh suam gemuruh.

silaa kedua adalah silsa png ditimpakan kepada kaum T5amud berupa suara
guntur )ang sangat dahspt, png menghilangkan suara dan gerak.

wa min hum man khasafnoa bihil ar4rw : Dan di antam mereka ada
yang lfumi benamlan ke dalam bumi.

siksa ketiga adalah siksa png ditimpakan kepada earun dengan mem-
benamkannla ke dalam tanah beserta rumatr-rumatrrya.

Wa min hum man aghmqtua : Dan adayang Korni kammkan.

siksa keempat adalah siksa png ditimpakan kepada kaum Nuh, dengan
menghanyutkan mereka ke dalam air bah, sepefti kaum Fir,aun dan Haman serta
balatentaranp png dibenamkan ke dalam Laut Merah.

wa maa luarullaahu liyazh-limahum wa laakin katnwr anfusatturn yazh-
limuun : Allah tidaklah menzarimi mereka, tetapi mereka sendiri yang
menzplimi dirinya.

Allah membinasakan mereka tidaklah karena aniala (zalim), tetapi karena
dosa png telah mereka lakukan.

KESIMPULAN

Dalam aYat-ayat ini Allah menjelaskan batrua semua umat lang berbuat dosa
ditimpa azab. Di antaranla ada png dibinasakan dengan g..pr. Ada >ang
dibinasakan dengan suara guntur dan ada pula png dibenamkan ke dalam tanatr
dan ada png dikaramkan.
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(41) Perumpamaan orang png menjadikan

beberapa penolongnya selain Allah
adalah semisal labah-labah Yang
membuat rumah. Fadahal, selemah-

lemah rumah adalah rumah labah-
labah, seandainla mereka mengetahui.

(42) Sesungguhnp Allah mengetahui apa

pngmereka serukan selainAllah; dan

Allah itu Maha IGras hmtutannla lagi
MahaHakim.

(43) Itulah perumpamaan-perumpamaan
png Kami buat untuk manusia dan

tidak dapat dipahami, melainkan oleh
orang-orang Png berilmu.

,*, f#r*?;fffffi;Hlffi: a':':ilu*,$ ;-Y#):*w
guhnya png demikian itu sungguh 6'A*jJ,1QY'll;l
terdapat tanda Png nPta bagi semua

orang )ang mukmin.

TAFSIR

Ma4salul la4ziitut ta-Hu4zuu min duunillaahi auliyaa< lu malsalil

'ankabuutit ta*hn4znt baitan : Perumpamaan onmg yang menjadilan

beberqa p molongtya s etain Allah adaWt sqnisal lafuh- labah ywry membuat

rumah.

Perumpamaan orang-orang png penolongnla adalatr selain Allatl, padahal

penolong itu sama sekali tidak dapat memberi manfrat, sama dengan labah-labatt

png membuat rumah untuk melindungi dirinla dari panas dan dingin. Namun,

sarang itu ternlata sama sekali tidak dapat memberikan apa )ang diharapkan.

Demikianlatr perilaku orang-orang musyrik. Sesembatran @erhala, patung atau

lainrya) yang mereka anggap sebagai tuhan selain Allah dan dimintai pertolongan,

sesungguhnp sama sekali tidak dapat memberikan bantuan dan perlindungan

apa pun terhadap mereka.

Wa inna autwrul bgyutti la baitul 'anlubuttti hu loanuu la'la.muun :
Padatw| selemah-lemah rumah adalah rumah lnbah-labah, seandairrya

merela mengetahuL

WU*ri'.yarFt-Y{sr}Y\('\
@l{'.;Jt'P-6\'rK)

"qg,yi:r(;:lry4;I{*<it:t$Jz 
q#1tYr
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seandainp mereka mengetahui bahwapara penorong itu tidak dapat memberi
faedah apa-apa, seperti halnya sarang rabah-rabah tidak dapat memberi
perlindungan apa-apa bagi labah-labah, tentulah mereka tidak melakukannp.
Akan tetapi, karcna mercka sangat bodoh hingga tak mampu mengetahui rebihjauh mengenai akibat-akibat dari perbuatan mereka, maka mereka berbuat )angseperti itu.

Innallaaha ya'ramu maa yad'uuna min duunihii min syai-in :
sesmgguhnyv Ailah matgaatwi qa ywtg mercka senrkan serain Anah-
Allah mengetahui keadaan berhala-berhala )a,g mereka puja, png tidak

dapat memberi manftat apa-apa, seb4gaimana tioat oapu memberi kemudaratan
apa-apa dan tidak pula dapat menolak sesrutu rakdir Allah. Jika ditinjau dari segi
kemanftatan, keberadaan berhala-berhala itu benar-benar sama dengan sarang
labah-labah.

Dapat juga dimaknakan firman ini: Apa-apa )ang mereka puja )ang serain
Allah merupakan suatu har png tidak berharga samaiekari. At", *urtu-urr*gpng keberadaannnp dipandang seperti tiOat aOa (ridak rvujuo.

wa huwal'aziiai hakiim : Dott Anah iru MaIa Kerus tuntutaruon tagi
MaIu llakim.

Allah Maha IGras siksa-Nla )ang ditimpakan kepada oftmg )ang merryangkal
kebenaran dan mempenekutukan-Nra dalam ibadat. Allah iru tnirt, Hrti. dalam
men-tadbir-kan (mengatur) makluk_Np.

wa tilknl am*,aara nodh-ribuhoa rin noasi va mtoo ya'qilatua ilbl
'oolimtnn: rttdott perarnparruanrerumparuam yng Kani buat wtuk
,,otusia fu, fifuk @ diprtuni, m.rahkor oM o*rg7.rg yng berilmu.

. Allah membuat perumpamazn ini dan perumpamaen-penrmpamaan lain prry
sejenis sebagaimana oiungkapran oleh al{ur'an unurk-mendekatkan manusia
kepada apa png jauh dari pematraman mercka. Selain itu untuk menjelaskan apapng dipandang masih nutsykil (sulit). Akan tetapi kandungan al_err,an tidaklah
dapat dipahami dan pengaruhnp tidak bisa dirasakan, r"]"io oleh orang-orangyang ilmunya sudah kuat dan mampu memperhatikan akibat_akibat suatuperbuahn.

ru*qaloor.t* Mn ocwottti rvor ar4ru bil lraqqi furmfri dualika b aoydatlil ma'miniin : ArM teWt nanjadikan tangifu, ui* a"rrg* camwg
hak (benar)- seswgg,tt t)a ywg danikion uu m-r-m-, rcilqu tarrda
Wg tryata fogi sa rua orung yung tturbnin.
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Allah menjadikan langit dan bumi untuk mewujudkan beberapa hikmah dan

berbagai macam hedah di dunia dan akfiirat. Allah tidak menjadikan langit dan

bumi harya sebagai suatu permainan tanpa berhedah. Dengan kejadian langit
dan bumi itu terbukalah bagi kita jalan unfirk menguahui adarya T[han png
menciptakannp. Berbagai ratnsia png dikandung oleh langit dan bumi tidak
dipahami oleh orangorang png meryangkal kebenaran, serta tidak perca5a kepada

Allah dan Rasul-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-zyat ini, Allah mengumpamakan orang-orang png meryambah
selain Allah dengan keadaan labah-labah. I^abah-labah membuat rumah png
tidak bisa menjadi tempat tinggalryra dan tidak bisa memberikan perlindungan
dari cuaca panas dan dingin. Allah juga menegaskan bahwa apa )ang mereka
sembah selain Allah sebenarrya dipandang sebagai sesuatu )ang tidak ada (tidak
wujud). IGrenanya, hal iu tidak la5ak dilakukan olei orang png berakal. Allah
menerangkan Aedah membuat perumpamaan untuk manusia, png dapat dipahami
maknanlaoleh orangorang png berakal. Dia menjadikan langit dan bumi karena
mengandung hikmah-hikmah )ang dalam, ),ang diketahui oleh orang-orang )ang
mempunpi mata hati.
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(45) Bacalah al-Qur'an yang telah di-
wahyukan kepadamu dan dirikanlah
sembahlang; sesungguhnp sembah-

lang itu mencegah kamu dari pekerti-
pekerti buruk dan perbuatan yang
munkar; dan menyebut Allah sungguh
lebih besar daripada segala sesuatu dan
Allah Maha Mengetahui apa png kamu
kerjakan.z

Hv[s;Sr$6ai]Af;r-';s:ii';Kbt*.r:
@q'#V

,-tttrl;sirY'pt

TAFSIR

utlu maa uuhiya ilaika mirwl kitoabi : Bacalah al-eur,an yang telah
diwalryulwn kcpadamu.

Hendaklah kamu selalu membaca al-eur'an untuk mendekatkan diri kepada
Allah serta untuk mempelajari rahasia-rahasia dan pengertian-pengertian )ang
dalam png dikandung oleh kitab suci itu. Di samping itu untut meniaOi peringatai
bagi manusia serta mengajak mereka menaati hukum, adab, dan kiutamaan-1ang
dikandung olehnp.

Bacalah dan hafulkanlah al-eur'an supala kitab itu tetap abadi sepanjang
masa, serta amalkan semua isinp untuk memperoleh kebajikan.

wa aqiimis h shalaua inrush sharaata tanlwa, anil fahsy aa-i wal mwilui :
Dan dirilanlah sembahyang; sesungguhnya sembatryang itu mencegah lamu
dai pekerti-pel<erti yang buruk dan perbuatail yang iuntar.
Laksanakan sembahpng dengan cara )ang sempurna disertai niat png tulus

ikhlas, penuh rasa khusyuk dan hati png tundui. sebab, sembahlan[ png
demikian itulah png dapat menghalangi kita dari perbuatan keji dan muikar. 

-
sembahpng merupakan tiang agama, serta dapat menjadi ari penghubung

antara hamba dengan Thhannp. Apabila kita dimusuhi oleh manusii, triOapilatr
dengan al-Qur'an dan hubungilatl Allah dengan sembatrpng.

sembahpng merup1lan ibadat )ang utama, karena mencakup berbagai
macam ibadat png lain. Di dalamrya ada takbir, tasbih, dan berdiri d.ng.n ri'ru
hormat di hadapan Allatr. I(emudian ruku, dan sujud kepada-Np. sembahlang

z Kaithndengans.20: Thaahaa, 14; s.2: al-Baqarafo S.40: al-Mu,min; s.23: al-Mu,miqnrn.
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)ang dapat mencegah kita mengerjakan perbuatan-perbuatan keji dan munkar
hanplah sembahpng png dilakukan dengan sempurna rukunnya, sempurna
slaratnla, sempurna sunat dan adab png dijalankan dengan hati yang tulus dan

ikhlas, jauh dari sifrt rip (pamer) dan nifak (munafik), penuh dengan rasa takut
kepada Allatr dan mengharap kemaafan-Np. Sembahpng yang tidak berjiwa,
tidak disertai oleh kekhusyukan dan hati png tunduk, tidak mungkin mencegah
kita dari kekejian dan kemunkaran.

Wa la dziknilaahi akbaru : Dan menyebut Allah sungguh lebih besar
daripada s egala s eswfiu.

Allah mengingat kamu dengan melimpahkan nikmat-Nya adalah lebih besar
daripada ingatanmu kepada Allah dengan ketaatanmu.

Wallaahu ya'bmu not tashtu'tutn : Allah itu Mahn Mengetahui apa
yang lannu kerjalwt.

Allah mengetahui apa png kamu kerjakan, baik berupa amal kebajikan
maupun amal kejahatan (kemaksiatan). Allah akan membalas perbuatan-
perbuatanmu itu sesuai dengan amalanmu, png baik dibalas dengan kebaikan,
dan png buruk dibalas dengan keburukan. Demikianlah sunnah Allah png berlaku
atas makhluk-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allatr memerintahkan kita untuk membaca al-Qur'an
dan menyembah-Np pada waktu siang dan pada sebagian malam, serta memberi
pengertian kepada kita bahwa Allah mengetahui semua apa Fng dikerjakan oleh
hamba-hamba-Nla. Perbuatan para hamba itu akan diberi pembalasan setimpal
dengan amalanrya.

814

/_
(45)Janganlah kamumr

merai n kan u"on_'113"#*Xfi: Wd 6 fluflv$t gtl,W! jmelainkan dengan cara )ang paling ')ut--r-.--)
baik, kecuari dengan .hd;ff ;; gfr'1G frllli;Ttrl:ff Hffi sllff ',Hf; Et$J{vtiitl,};'r?Wi'lt
beriman kcpada ra,,##, ;#il'i2jG5'g)uuarr',{!)Jfi-
diturunkan kepada kami dan png
diturunkan kepada kamu. Tbhan kami
dan Tbhanmu adalah satu den kami

q) '1$j)#,
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menyerahkan diri kePada-NYa
semata. "25

(47) Demikianlah Kami (Allah) telah
menurunkan al-Qur'an kePadamu.
Mereka png telah Kami beri al-Kitab
mengimani al-Qur'an. Di antara
mereka ada yang beriman kepada (al-

Quran). Dan tidak mengingkari ayat-

ayat Kami, melainkan orang{rang yang

kafir.

(48) tGmu tidak mEmbaca sebuah kiab pun

sebelum alQur'an dan kamu tidak
menulis (sesuatu kitab) dengan
tanganmu. Kalau kamu membaca dan

menulis, tentulah mereka )ang mem-
batalkan kebenaran, merasa ragu.'u

(49) AlQur'an adalah ayat-alat yang nlata
di dalam hati orang yang diberi ilmu;
tidak mengingkari alat-ayat IGmi,
kecuali onrng-onmg png zalim.

'j$riIYii'u;4646gtd;
' 
i'^ . 4 ;.3i; -,Vi: ;Zii;$ lKtYr'p,Gj-:6-rWEWld5

@ojj_\'J#gJt\L'*,.'lrf\,:r4_ft*ytr'"A

;i-"jgbvSt:lXWj'dl$

'{ar$"'et;)b"5v
o;irty;srl6rl6ya*!,,9;{:1;

2$Weiu.',-A\,qlu\:$s.
oioilMtgib:;.\',3a2.Y6

TAFSIR

Wa laa tujaadiluu ahlal kitaabi illaa bil latii hiya ahsanu illal la4ziiru
zhalamuu minhum : Janganlah lamu mendcbat ahlul kitab melainlan
dcngan cam yang paling baik, l<ecuali dengan nhlul kitab yang ulim.

Janganlah kamu mendebat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani,

kecuali dengan cara yang paling baik, dengan cara )ang lemah-lembut, dan

lalanilah kekasaran mereka dengan lapang dada. Harya kepada orang-orang yang

zalim di antara mereka dan menyimpang dari dasar-dasar kebenaran serta

menanumg sajalah, kamu boleh melayani dengan kasar.

Apabila ahlul kitab merusak janjinla, menghasut manusia untuk menentang

Islam, dan menghambat dakwah Islamiah dengan kekerasan senjata, tentulah

kita tidak dapat mempergunakan huiiatr dan kuerangan unhrk menghadapi mereka.

Kekuatan dan kekuasaanlah 1ang harus kita tunjukkan kepada mereka. Tidaklah

dapat dipandang adil dan mulia, jika kia menerima kekasaran (kekerasan) mereka,

kita hanp berdiam diri.

'?s Kaidon dengan bagian alfiir 5.16: an-Nahl; S.3: Ali Imran" 84.

26 Kridon dengnn bagian aval S.l0: Yunus; S.4: an'Nisaa', ll3; S.93: adh-Dhuhaa.

l
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Wa qwfuu urmtnua bil lt4zii wailt ibittu wa waib ibiktun wa

ibahunot va ibaht*um woahiduw wanflhnu hhua muslimuun :
Katakanlalt: 'Kani teloh berilrurl kqada al-Qur'anywry telah diturunlwr
kqada lani danyang diturmkan kqafu luma. TUlutt lami danTuhantrut
adalah sotu don katni menyerahkan diri kqada-Nya semata."

Apabila atrlul kitab menerangkan kepadamu tenumg kihb-kitab mereka dan

tentang sesuatu png mungkin benar dan mungkin pula dusta, sedangkan kamu

tidak mengetahui hakikat 5ang benar, maka sambutlah percakapan mereka dengan

mengatakan: 'Kami beriman kepada alQrr'an png diturunkan kepada kami,
kepada Thurat, dan Injil, png diturunkan kepadamu. Kami beriman bahwa Tbhan

kami dan T\rhanmu adalah satu. Kami pun hrnduk dan meryarahkan diri kepada

perintah-N1a."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah, bahua ahlul
kitab membaca at-Durat dengan batrasa Ibrani dan menafrirkanrya dengan bahasa

Arab kepada para pemeluk Islam, karena itu Rasulullah bersabda:

LLutt,a-,v)totn).'6;t-J^1'o7t,',+G't-l{rv{b#y

'JanganW kanu nwnfutur*on ahlal kitab fun jangan pula konw nurdsnkan
rrcreka, tetapi katokanlolt: 'Kori berilnm kqafu al-Qur'oryory dtunmkan kcrye
kami fun berinan keryda kitab-kitob yang dinnnkan lceryfunu- Koni berinanr
baltwa Tulan ktni fu, Tithuaru afuIoh ffii. lfoni menyeruhkor dn kepafu-l,Iya. "
(H.R. Buktari dan Nasa-i)

W ka4ualika arutlrua ilaifol kitaah tal la4riiru aadnaalnond maafu
yu'minunu bihii wa min huqlaai nty yu'minu biltii : Durikianlalt
Kani teWt n surmkan al-Qrr' ut *qaAaru. Mercka yang telah Korni beri
al-Kinb margfuani al-Qur'an. Di utram mseka adayang beiman kqafu
'kitab itu.

Sebagaimana IGmi telah meNrunkan beberapa kitab kepada nabi-nabi png
sebelummu, hai Muhammad, begitulah IAmi menurunkan al-Qr'an. Karena
itu, semestirya orang-orang Ehudi dan Nasrani )ang telah Kami beri kitab-
kitab, juga beriman kepada al{ur'an. Di anara aNul kitab png hidup sezarum
dengan kamu, ada )ang beriman kepada al{ur'an dan membenarkanrya, karcna
dia mengutamakan hari akhirat atas drnia dan tidak terbujuk oleh nikmat duniau,i
seperti Abdullah ibn Salam, Thmim ad-Dari, dan kauan-kauan.

Wa maa yajhodu hi aayoatfuua illal kaafirum : Dan tidak mangingkni
arvt$Wt Kotni, nclahkan onnS{rwtg yang knfir.

J$;tltsgbil\,(36:fi i;'*Kis.,,E-$$'i;,13'l
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Han)a orang-orang )ang menlangkal kebenaran sajalatr png mengingkari
alat-alat IGmi png dengan nlata menunjuk kepada kibenaran Rasul. Kamr,
ahlul kitab, sepgianla menjauhkan diri dari kekafiran. sebab, kamu tergolong
ke dalam golongan orang-orang )ang mengesakan Allah.

Wa maa kwta tatluu min qablihii min kitaabiw wa laa ta-khwhthuhuu
hiyamiinika i4ztl lar toabal mub+hiluun : I{amu. tidak membaca sebuah
kitab pun sebelum al-err'an dan kamu tidak menulis (sesuatu kitab) dcngan
tanganmu. Kalau lamu membaca dan menulis, tenrulah *rrit o ying
membatallan kcberumn, memsa mgu.

sebelum rl-Qul'* diturunkan kepadamu, hai Muhammad, kamu tidak dapat
membaca suatu kitab dan tidak pula pernatr menulisnya. seandainp tamu oaiat
membaca dan dapat menulis, tentulah orang{rang musyrik meragukan kebenaran
perryataanmu dan bisa pula menuduh kamu menyusun al-Qur,an oengao mengutip
isi kiab-kiab terdahulu. sesungguhnya, walaupun seluruhirlama dunia uertuipui
untuk membuat sebuah kitab )ang menlamai al-eur,an, mereka tidak akan dapat
melakukannp. oleh karena itu, bagaimana manusia meragukan ar-eur,an?

Bal huwa oayoatum fuyyinaatun fii shttduuril h4ziirw utttuUilma :
Al-Qur'an adalah ayat*yat yang nyata di daram hafi orutg yang diberi
iltnu.

sebenarnla al-Qur'an adalatr alat-Eat png petunjuknla ryaa. ahtr membuat
para ulama png diberi ilmu dan makrifat merasa mudah untuk menaftirkannla.
Alat-alat al-Qur'an bersinar benderang dalam hati mereka.

wa maa yajlwdu bi aoyoatinaa illazh ztualimuw, : Dut tidak maqtngrari
ayat-ayat Kam| kcanli otung_omng yang zalim.21

Hanla orang-orang zalim dan tidak mau menerima kebenaran yang
mengingkari alat-a1at Iemi. Jika kamu mengingkari alat-ayat Iemi dan kamu
meryangkal risalah png dibaua oleh Muhammad ueraftilalr kamu mengingkari
semua rasul dan meryangkal semua kitab png telatr pernah diturunkan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan 
lenaoa ua tenang bagainurna caranla

memberi petunjuk kepada ahlul kitab dan bagaim-" rrrgi.larhereta tepaoa
agama lang benar. yartu dengan mengemukakan hujjih )ang kuat, tidak

27 Bandiqghn deagao S.l0: ynnrs, 96,97.
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menjelekkan pendapat mereka, dan tidak pula mengatakan bahwa mereka adalatt

orang{rang png dusta.

Ahlul kitab mengakui adaqa Allatl dan para nabi. Hanla mereka tidak

mengimani Muhammad. Mereka menolak pendapat png meryatakan bahwa

spriat mereka tennansuktr (terhapuskan). Allatl juga menerangkan bahwa di

atrtara ahlul kitab ada yang beriman kepada al-Qur'an. Hanla orang-orang )ang
sudatr sangAt mendalam kekafiranrya menolak al-Qur'an. Pribadi Muhammad

yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis al-Qur'an )ang mengandung

hikmah dan hukum, adab dan budi pekerti, merupakan dalil png paling kuat

prry menunjukkan bahwa al-Qur'an inr dari sisi Allah, bukan buatan Muhammad.

8r5

(50) Mereka bertanya: 'Apakah tidak lebih
baik kepada dia diturunkan bcberapa

mukjizat dari Tthamya? " Kaakanlah:
" Sesungguhnya mukjizat-mu(iizat inr

' di sisi Allah, dan sesunggrrhrya afu ini
seor:rng pemberi kabar takut Yang
n1ata."

(51) Apalah tidak cuhry bagi mcrcfa bahwa

IGmi telah mcnurunkan alQur'an
kepadamu yang dibacakan untuk
mereka? SesunggfinJra yaqg d€mikian
itu benar-benar tcrdapat nhmat dan
peringatan fang kerasbagi kaum )ang
beriman.u

(52) Katakentatr:'Allah cukup menjadi
safsi di antara aku dan kamu. Allah
mengetahui apa png ada dilangitdan
apa yang ada di bumi. Mercka Yang
beriman bpada sesuatu yangbatal dan
mcngrnglari Allah adalah orang{rang
yangnrgi."

(53) Mereka memina lamu spaya anhya
dipqcepat. Scandaiuya tidak ada walill
png tclah diteirtutan, pastilah azab iht
dxteng kcpada mercka. Azab akan

6fir#vLU\*5;JiW]6
,f$,**166f\)1'ie.1[Vl

631*;;A

u I(aih d€mgm S.17: af,'Isra', 93.
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datang bpada mercka secara tiba-tiba

)ang tanpa mereka sadari.

(54)Mereka meminta kepadamu supaya

azabrya dipercepat. Sesungguhnya
jehenam inrmeliputi mercta png tafir.

(55) hda had mercka dilipnti olch azab dari
atas dan dari bawah, Allah menga-
takan: 'Rasekanlah akibat dari apa
yang telah kamu kerjakan."

+5'6;.Flu{+6Atffi;i
61fi',;x^$A3Fi'e.X

ui'WFJV

TAFSIR

Ylh qaduu lau lat waila 'ahili aoyutu;n mir mbbihii : Mercla bertanya:
".ipakah tidok lcbih baik kqada dia dirurunlun beberrya muldi?flt dai
Thharutp?"

Orang-orang kafir Quraisy bertanya: 'Mengapakah Allah tidak menurunkan
kepada Muhammad suatu mukjizat )ang membuktikan kenabiannya dan
menetapkan kerasulanrya, seperti mukjizat png telah diberikan kepada nabi-
nabi terdahulu?" Mereka tidak mengetahui, sesungguhnp al-Qur'an itu juga
mukjizat 5ang hebat, lang menunjukkan kebesaran Rasul.

Para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan siapa png bertanp ini.
Sebagian ulama berpendapat bahwa png bertarya ini adalah orang-orang musyrik.
Sebagian png lain berpendapat atrlul kitab, karena masalatr png sedang kita
batras ini mengenai mereka.

Qul intunttl oqaata 'indtllaohi : Katalunlalt: 'Sesunggufutya mulqjiznt-
nw$iznt itu di sisi Allah."

Allah membantah pendapatmereka dan menyuruh Nabi untuk menjauabnla:
'Mukjizat-mukjiat png kamu kehendaki itu berada di sisi Allah, bukan di sisiku.
Jika Allah menghendaki, niscala Dia memperkenankannp. Oleh karena Allah
mengetahui bahwa maksudmu hanla untuk menguji diriku, maka Allatr tidak
memenuhi permintaanmu itu. "

Waiwunuaarurw4ziilannmubiin : oDail saunggulvtya aht ini seomng
panbert kafur tafut yang Ma."
T\rgasku, tegas Muhammad, haryalah memberi peringatan. Kamu boleh

beriman dan boleh pula meryangkal.

A wa bm yakfrhim awua anuhua 'abikal tdtotba lulaa 'alaihim =
Apakah tidak cuhry bagi mercla balwa Koni telah menurunlant al-Qur'an
kqadanu yang dibacakan untuk mcrclu?
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Mengapakatr mereka meminta berbagai macam mukjizat? fidak cukupkah

al-Qur'an png sudatr Kami Erunkan, 5ang mercka baca dan pelajari siang malam?

Engkau (Muhammad) adalatr seorang yang wmi. tidak bisa membaca, tidak
bisa menulis dan tidak pula pernatr bergaul dengan para atrlul kitab, namun engkau

dapat mengabarkan-isi kitab-kitab )ang telah lalu, sehingga dengan demikian itu
benar-benar dari sisi Thhan.

Inna fii dztalika la mhmataw wa dzikma li qaumty lu'minuun :
Sesungguhnya pada ywtg demikian itu benar-bqur tedqu mlrmat dott
peringatanyang lrcms bagi luumywry berirrun.

Dalam al-Qur'an terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang

beriman. Semua mukjizat nabi png telah lalu berupa kejadian-kejadian sesaat

dan harya terjadi sekali, sedangkan al-Qur'an adalah mukjizat )ang tetap untuk
sepanjang masa. Itulah kitab )ang terus dibaca dan kitab )ang terus-menerus
mengemukakan hal-hal )ang tidak diketahui oleh manusia. Makin hari kian nlaa
ratrasia spriat )ang di kandungnya.

Ud lufaa billaahi bainii wa babukwt syaldidan : KatakanW: i4lW
cuhrp menjadi sah,i di antam afu dan kamu.'

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka: 'Allah cukup menjadi satsi
terhadap apa )ang aku lakukan, )aitu menyampaikan perintatr-perintah-Np
kepadamu dan memperingatkan kamu. Demikian pula cukup menjadi saksi

terhadap semua tindakanmu. Masing-masing kita akan mendapat pembalasan

dari Allah kelak."

Ya'hmumwfis sanmwrutiwalar4hi : AlWmoryaalui qayng ada
di langit dan qayang ada di bumi.

Allah mengetahui semua iti langit dan semua isi bumi, 1a1x L4uhammad,

termasuk ke dalamnla semua urusanku dan semua urusanmu. Aku mengakui

batrwa aku adalatr rasul-Np. Seandairya aku ini berdusta, tennrlah Allah telah
membinasakan aku.

WaI to&iiru onmanuu bil fuallrili wa ktfirunt billaohi ulaaika lrwrl,ul

khaasiruun : 'lulereka yang berinun kqada sesustu yang futal dan
mmginglari AlMt adalah orang-orung ywtg ragi.'

Mereka semua png meryrembatr berhala dan tidak mau beriman kepada

Allatr, padatral di sisi lain sudatr cukup dalil-dalil png menunjukkan adarya
Allatl, baik pada diri mereka sendiri maupun di jagat rrya, trJapi mereka tefip
meryangkal kebenaran Rasul, mereka adalah orang{rang png rugi. Mereka
telah menukar iman dengan kufur, maka mereka la)ak menerima siksa di sisi
Allah.
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wa yastafiluwuka bil'a4ztabi wa taiot ajahon mussamnul la jaa-
ahumul 'a4zaabu : Mercka mmtinn kanw srryaya azabnya atpercqa.
seandainya tidak adawalou yang teW ditqtukan, pastitalt ;rab it aiarrs
lcqada merckn.

Mereka meminta kepadamu, supEa anb yaryengkau janjikan dipercepat.
Seandairya bukan karena Allah telatr menentukan saatnla, pkni azab *trt *n t
Muhammad diakhirkan sampai hari kiamat, tentulah aab akan menimpa mereka
pada saat dimohon.

wa la ya'tiyanruhum bagluanw wa hun laa yanyrwttttn : Azrb akan
datang kqada merera secam tifu-tifu wg tanpa nweka sadai.
Azab akan menimpa mereka dengan tibadba, tarya mereh sadari. Buhnrah

mereka ditumpas oleh orang-orang png pernah mercka kepung di dalam lembatr
tiga tatrun lamarya?

Yastalilwnalw bil 'a4znabi : Mercka mqnbta kqadaru sryay a?abw
dipercqat.

Mereka meminta kepadamu supa5a Allah sqrma menimp tktn aabkepadanya,
walaupun belum sampai uattunla. sekiranla merckamengetahui rp" lorg.o"t"
hadapi, tentulatr mereka menginginkan dirirrJa tidak dilahirkan dan tentulah me.reka
berusaha terlepas dari aab.

lh iwwjalwntut u b mulii+lwwn bit b$aiin : sutntggutt wjah@ott
iru meliputi mereknyang kafir.

Pada hari kiamat nanti neraka jatranam akan meliputi orang-ormg kafir png
meminta agw azab dipercepat.

Yawna yagh-syaahumul 'odzruba minfauqihim wa min tahti arjulihim wa
yaquulu datuquu maa hnnnt tu'nulusl : fuda turi, kdikn mercka
dilipwi oleh aznb dari atas dan furi fuwah, Allahmaqaakan: -Rasakanhh
akibat dai apayang telah kanu kcrjakon.,

Jahanam akan meliputi mercka, ketika dirin>a diselubu4gi oleh azab dari
semua penjuru. Azab datang dari aas, selain di bacah mreh ditaruh api. IGpada
mereka dikatakan: 'R:sakenlah pembalasan atas apa p4g kamu kerjit n.;

Sebab turun aSat

Diriwalatkan oleh ad-Darimi dan Abu Daud dari Ehp ibn Ja'dah batrwa
sejumlah orang Islam membaua beberapa lembaran kiab. Dalam lembaran itu
mereka menulis seb4gian dari apa }ang didengartrJra dari orang-orang Ehudi.
Melihat hal itu, Nabi bersabda:
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f'VCJY$Y/*4^,;EEi;?;-6iift.16#,f
C::t:tr\tar\tt oto) . e-fuJYt*

"Cu@ldt kebodohan atan kesesatan bagi swn luurn rneninggalkm apa yang
didaangkott oleh Nabi meteka, wtukmengonbil apayang didatangkan oleh omng
hin."

Berkenaan dengan itu turunlah alat 51 ini.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir, lang
meminta kepada Nabi saw. supala didatangkan mukjizat png dapat dirasakan
oleh pancainderanla. Nabi menjawab bahwa )ang demikian itu dalam kekuasaan
Allah. Sepatutrya mereka tidak meminta sesuatu mukjizat lagi, karena al-Qur'an
adalah mukjizat png abadi dan kekal untuk sepanjang masa. Sesudatr itu, Nabi
menerangkan bahwa Allah menjadi satsi atas kebenaran apa )ang dia sampaikan
dan semua orang png mendustakan Rasul akan menderita kerugian.

Sesudah Nabi memperingatkan orang{rang kafir dengan azab, dengan siksa
png akan ditimpakan kepadanla, mereka memperolok-olok Nabi dengan
mengatakan: "Jika azab itu benar adarya, maka datangkanlatr sekarang juga."
Maka Nabi pun menjawab bahwa Allah akan mendatangkan azabpada wakturya
kelak.

8r6

(56) Wahai hamba-hamba-Ku yang telah
beriman. Sesungguhqa bumi-Ku itu
luas, maka sembahlah Aku.

(57) Semua yang berjiwa (bernyawa) itu
akan mati, kemudian kepada Kamilah
kamu dikembalikan.

(58) Mereta )ang telah boriman rlen me-
ngerjahn amal-amal saleh akan IGmi
tempattan di dalam sulga, dalam bilik-
bilik yang mengalir sungai-sungai )ang
berada di bauahn5a. Mereka kekal di
dalamnJa. Itulah pahala png terbaik

G6!i14"$flruit,sW
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yang diberikan kEeada mercla 5ang

beramal.

(59)Eitu mereka yang sabar dan menye-

rahfan did kePada TbtannYa.

(60)Berapa banyak binatang png tidak
sang$p membava rczckinYa, Allahlah

Jnng merczekikannla dan Allahlah
png me,mberi rezeki kePadamu, dan

Dialah yang Maha Mendcngar lagi

MahaMengetahui.

(61) Srmgeuh, jika engBau bqtatrya keeada

mercka, siaPakah Png menjadikan

langit dan bumi, Yang menrmduklsn

matahari den buLlan, tentulah mercka

menjawab:'Allah.' Mala, bagaimana

mercka dipalinglan dari mengesakan

Allah?

(62)Allah yang meng[amparkan rczrki
@da mercla Fng Dia Hendaki dan

Allah Pulalah Yang menlamPitkan
rcrnfr bagi Yang Dia kehendaki'
ScsrmgguhAa Allah ihr Maha Mengc-

tahui scgala scsuatu-

(63) Smggulu iila englau bcrtanya merela,

siapakah yang mcnunmkan hrjan dari
langit, lalu meng[idrpkan bumi sesu-

dah lE[ing, tcntrlahmereka menjamb:

'Allah.' fiaakanlah' scgala puji mililr

Allah" tetapi bbanyalan merch tidak

memahaminla.

(64)Itrdrp dtmia tidak lain adalah serda

gurau dan permainan semata- Sesmg-

guhqra negcri alfifuatlah, fehidt4an
yang sebenarnYa, sekiranYa merela
mcngFtahui-

TAFSIR.

Yaa 'iMiyol t*4ziiru omrrraruan iwu ardhii woosii'fro, fr waaya

frrbudttun : wlui hontfu-horrtfu-Kt yang telah furirnot- {ieswsguh'w

hotti-Kt itu luas, nala sanfuIilah Ahl

Haihamba-Ku},aryteiahberimankepadaAllahdankepadarasul.rasul
N1a, kam Altah. B*;ri-K, adalah luas. Kamu boleh berhijrah ke mana 56jx 16ag
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kamu kehendaki unhlk menegakkan agarumu dari tekanan-tekanan kaum musyrik.
Jika di suatu tempat kamu tak dapat menyembah-Ifu sebagaimana mestinla, maka
pindahlatr ke tempat lain png kamu dapat menegakkan syiar agamamu.

Firman Allah ini menganjurkan kaum muslimin untuk berhijrah bersama-

sama Rasulullah ke Madinah. Sebelum Nabi berhasil menundukkan Mekkah,
berhijrah ke Madinah memang wajib. Hukum itu sampai sekarang masih tetap
berlaku, apabila keadaan menghendakinla. Bagi kita sekarang adalah berpindah
dari tempat kita di mana kita tidak dapat menegakkan agama ke tempat lang
memungkinkan kita dapat menegakkan agama. Alat ini menekankan supala kita
mengikhlaskan ibadat dan hijrah han)a untuk Allah semata.

Ktllu rufsin dzna-iqatul mawi tsumma ilainaa turja'uun : Semua yang
berjiwa (bernyawa) iru alan mat| kemudian l<epada Knrnilah lamu
dil<embalil<an.

Tiap png berjiwa atau bernlawa akan mati, di mana pun dia berada. Oleh
karena itu, hendaklah kamu menaati Allah dan melaksanakanperintah-Np. Setelatr
itu, kepada Allahlah tempat kembalimu. Orang )ang taat diberi pembalasan png
baik dan pahala )ang sempurna.

Janganlah kamu merasa berat untuk meninggalkan tanah air atau daeratrmu
untuk mencari keridhaan T\rhan dengan berhijrah ke tempat )ang aman untuk
menegakkan agarna, walaupun jauh. Janganlah kamu takut mati, karena mati
merupakan suatu hal yang tak dapat ditolak.

Wal h4ziitu aomonuu wa' amihuh slnaliluali lanubawwi+nruhwr mirul
jannati ghumfan tqifii min taMhal anluaru lilaalidtitw ffrhoa ni'ma ajrul
'oamiliin : Merclayang telnh beriman danmengerjalcan amal-arrulyang
saleh alant Kami tempalan di dalam sutga, di dalam bilik-bilik yang di
bawahtya mengalir sungai-sungai. M erela l@lel di dalarutya. Itulah p alwla
yang terbaikyang diberilun kqada merela yang bemmal.

Orang-orang prry beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh serta
menjauhkan diri dari semua larangan Allah, di akhirat nanti akan ditempatkan di
surga, dalam mahligai-mahligai png tinggi, )ang di bavahnla mengalir sungai-
sungai. Mereka akan hidnp terus-menerus di dalam surga sebagai pembalasan

atas apa png dikerjakanrya di dunia. Itulah pembalasan terbaik png diberikan
oleh Allah kepada mereka png beramal saleh. Siht orang-orang )ang beramal
dijelaskan oleh Allah dengan fnman-Np:

Alla4ziiru slubaruu wa 'alat mbbihim yatawaklwluun = Yaitu mercla
yang sabar dan manyemhkan diri kqada runantrya.

Yaitu orang{rang lang sabar menderita akibat gangguan kaum musyrik dan
menghadapi kesukaran ketika berhijrah demi kepentingan agama dan bertawakal
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kepada Allah, bersabar ketika berhijrah di jalan Allatr ataupun ketika mengerjakan

sesuatu perbuatan png berguna.

Wa katyyim min doabbatil laa tahmilu izqalwllaaltu yarzuquhta wa

iyyaakum wa huwas samii'ttl 'aliim : Betrya banyak birutang yang tidak
sanggup mem.fuwa rezekinya, Allahlah yang meraekikanttya dan Allghlah
yang memberi rezeki kqadonu, dan Dialah yang Malw Mendengar lagi
Maha Mangaahui.

Berhijrahlatr dan lamnlah musuh-musuh Allah. Jarganlah kamu takut miskin

dan takut menghadapi kesulitan hidup. Berapa banfak binatang melata png tak

sanggup mengumpulkan makananrya, telah diberi reznkioleh Allatr sendiri, dari

hari ke hari dan dari jam ke jam. Maka, kamu juga, para Muhajir, akan diberi

rezeki oleh Allah, walaupun kamu tidak punla perbekalan apa pun. Allatl itu
Maha Mendengar segala maqlm perkataan. Selain itu juga Maha Mengetahui

segala maqtm pekerjaan. Firman Allatr ini menanamkan prinsip tauakal kepada

Tbhan.

Wa h-in saaltahum nan klrabqas samaawaoti wsl at4lu wa sakhklwany
syamsa wal qanum b yaqwiunrullultu : Swtg guh, i ila orykau bertanya

lcepada merel<a, siapaknh yang meniadikan langit dan bumi, yang

menunduklun matafurt dan bulan, tentulah merckn mani awab :'Alloh -'
Jika engkau bertarya kepada orang-orang musyrik )ang mempersekutukan

Allatt, siapakah png telatr menciptakan langrt dan bumi, menundukkan matatrari

dan bulan png beredar terus-menerus untuk kemaslahatan manusia, tentulah

mereka menjawab: 'Yang rnenciptakannla adalah Allatl."

Fa annaa yu'fakuun : Mal<a, bagaimana merelw dipatingkan dai
mengesalant Allah?

Oleh karena Allah )ang menundukkan matahari dan bulan, dan dari
peredarannla, timbullatr malam dan siang serta perbedaan musim. I(esemua itu

menunjukkan kesempurnaan ilmu-Np dan keindahan peraturan-N1a. Maka,

bagaimana kamu berpating dari tauhid dan dari keikhlasan beribadat kepada-

Np? Padatral kamu mengakui batrwa Dialah lang menciptakan semua itu.

Ringkasqa, orang-orang musyrik mengaku batrwa lang menciptakan langit

dan bumi, )ang menundukkan matatrari dan bulan, hanplah Allah. Namun,

mereka justru menyembah ydng selain Allatl dan bertawakal kepada png selain

Allatt.

Memang kerapkali al-Qur'an menetapkan tauhid uluhiph atas dasar

pengakuan terhadap rububiph.
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Allathu yabsu4hur izqa li nay ya-syaa-u min 'ibaodihii wa yaqdila
lahuu: AUah yang menghamparlun rezeki kzpada merela yang Dia
kehendaki dan menyentpitla n (rezeki siapa yang Dia kchendaki).ze

Allatrlah lang meluaskan rezeki-Np kepada siapa png Dia kehendaki dan
Allah pula )ang menyempitkan rezeki kepada siapa png dikehendaki-Np. Di
tangan-Nplah pembagian rezeki. Karenanla, janganlah kamu enggan berhijratr
dan menolak berjihad dengan alasan takut miskin. Sebab, Allatr dapat memberi
rerrki di mana saja kamu berada, baik di kampung ataupun di tanah rantau.

Ittnollaolw bi htlli syai-in 'aliirn : Seswggnltttyv Allah itu Maln Mmgaalwi
segala sesuatu.

Allah benar-benar mengetatui segala kemaslahatanmu. Dia menguahui siapa
png akan berbuat amal saleh karena luas rezekirya dan siapa yang membuat
kerusakan karena kekalaanrya. Allah memberikan sesuatu kepada mereka
berdasarkan kehendak-Np.

Wa hin sathaham man twzztb mitus samaa-i mtatnfa alryaa bihil
ar4ha mim ba'di mautilua la yaquuluwwlloahu : Sungguh, jila englau
benanya mereka, siapakah yang menuntnlwn hujan dari langit, lalu
menghiduplun bumi sesudah leeing, tentulah merela menjnvab: 'Allah."

Jika kamu berarya kqada orang-orang musyrik, siapakah lang menurunkan
hujan dan menghijaukan bumi png sebelumrya gersang dengan berbagai macam
tumbuhan, tentulatl semua mengakui batrwa 'Allatl png menjadikanrya." Oleh
karena itu, sangatlatr mengherankan sikap mereka, )ang tetap mempersekutukan
Allah dengan makhluk-Np.

Qulil lumdu lillaohi bal ak+sarultum laa ya'qiluun : Katakanlah, segala
puji milik Allah, wapi lrebanyala n mercka tidak memalwninya.

IGtakanlah, hai Muhammad, seperti keherananmu terhadap perilaku kaum
musyrik. 'segala puji kepunpan Allah atas limpatran karunia-N1a menurunkan
hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuhan." Tbapi kebaryakan orang musyrik
tidak memahaminla. Mereka menpngka batrwa hujan turun, karena mereka
menyembah berhala.

Wa maa hoa4zihil hayauud dun-yaa ilha lahwun wa h'ibun : Hidtp
dtnia tidak lnin adalah senda gumu dan permairun semota.

IGhidupan dunia png dinikmati oleh para musyrik hanplah berupa
persendaan dan permainan belaka )ang segera akan lenpp dan sirna.

29 Kaid.an deagm S.51: adz-Dzaariyaag 58.
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Wa iwud daaml aa-khimta la hiyal hoyawaanu : Sesmggrlvtn rcgeri

akhimt lnh, l<ehifup an yang s eb etwnrya'

Hiduppngkekalpngtidakakanadahabis-habisryaharyalahhidupdi
akhirat.

Lau kannuu ya'lamuun : Sekirwtya mereka mmgaalui'

Sendainla mereka mengetahui bahwa negeri akhiratlatr png kekal dantetap'

rcntu mereka tidak mengutamakan hidup dunia png segera leqap'

Sebab hrrun aYat

Diriwaatkan oleh Ibn Abbas batrwa ketika Nabi melihat para mukmin disakiti

oleh orang-orang Quraisy png musyrik di Mekkah, beliau punbersabda: 'krgilah

kamu ke Madinatr, UertrUiatr te sana. Janganlah kamu duduk sekampung dengan

orang-orang png zalim io." Para satrabat menjaurab: 'Kami tidak mempuryai

..ir, feUun dan ladang, serta tidak mempuryai orang )ang memberi makan

dan minum kepada kami di sana.' Berkenaan dengan hal itu nrrunlah a5fat ini'

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menyuruh para mukmin berhijrah dari daeratt

Empat tinggalnya ke daeratr (kota) tain, apabila mereka tak dapat menegakkan

agama di daerah tempat tinggalrya. Allatr menekankan supqa mereka berhijrah

i"ng* tidak perlu tatut mati, karena mati inr pasti tiba, walaupun mereka tidak

berhijrah.

Allatr juga menerangkan bahwa semua orang mukmin png mengerjakan

amal saleh, antara lain hijratr untuk ag:Imanla, akan diberi pembalasan pada hari

akhirat dengan surga yang indah. Surga indatr merupakan sebaik-baik pembalasan

bagi orang-orang ,"ro biramal, bersabar, dan bertauakal kepada-Nya' Adaputr

keadaan orang-orang musyrit )ang sangat mengherankan adalah mengakui bahwa

segala alam diciptafurn otin a,Uatr, tetapi mereka memperse}ugrkanAlah dengan

makhluk-NP.

817

(65)Apabila mereka menaiki perahu, 9;

mcrekapunmenyeru Allah dengan niat

png ikhlas kepada-Np. Tbtapi ketika

Allah telah menyelamatkan mereka ke
&i$':il,#'s*5.cs
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['

darat, mereka memPersekutukan-
Nla."

(66) Supaya mereka mengufuri apa yang

EIah IGmi berifan kepada mercla dan
s:rp4ya mereka menikmatinya, maka

blak mercka mengetahui.

(67)Apakah mereka tidak melihat bahwa
Kami rclah menjadikan negeri mcreka
sebagai daerah yang terpelihara dan
aman, sedangkan orang-orang di
sekiarnya saling membunuh? Apalah
merela mcngimani sesuatu yang batal

dan mengufuri nitmat Allah?'
(68)Siapatah pag lebih zelim daripada

onng-onmg png memhtat kcdustaan

terhadap Allah atau mendustakan
bbenaran, ketika bbenaran iu daaqg
kepadanya? Bukankah ke dalam

Fhannem tempat kembali mereka png
kaft?

(69)Dan mereka yang bermujahadah
(berjihad) di jelan IGmi eken Kami
tunjuki ke jalan-jalan Kami dan
sesungguhnya Allah bcnar-benar
bcrada beserta orang-orang Yang
berbuatihsen.x

TAFSIR.

fu i4zat rukibnn fil lulld fu'swtllulw muHt$-shiiru loLttd diiru :
Apabita meteka nswiki pemlu, mcruka pun mefiyeru Allah doryan niu
yng ilillas kqtu-I{Ya.

IGrika sudah berada dalam perallu dan takut karam, orang-orang musyrik

hanfa memohon kepada Allah, bukan kepada pujaan-pujaan mereka. Mereka

kembali kepada fitratr dengan mengakui keesaan Allatt dan memohon dengan

a{6 ikhlas.

r Kaiih deEp S.(}: ltils; S.30: ar-Rurm.
x Kdth dcrEm S.l(b: Quraisy, 57; S. 28: alQashash.

'Kaidmdengm S.12: Yrgf dm S.31: Lupm-

dr4i-6#w,i6qv&.
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Fa bmmaa naiiathum ilall fuiri idzru hum yusy'ihnn : Tetqi letil(a
Allah telah moEelanutlant merclw lre damt, merekn mempenehttula n-I'lya.

Ictika telatr terlepas dari bencana dan sampai ke darat, mereka pun kembali
seperti keadaan semula, pinr membuat sekutu bagi Atlah. Ikrimah berkata:
'Orang-orang jahililah membaua berhala-berhalarya bila menaiki perahu. THapi

apabila mereka dihempas oleh angin badai, mereka pun melemparkan berhala-

berhala mereka ke laut dan mereka berdoa kepada Allah."

Menurut ar-Razi, ini adalatr suatu dalil batrwa di dalam fitrah, pada tiap

manusia terdapat makrifrt kepada TUhan. Jika mereka lalai sovaktu dalam keadaan

serumg, pasti akan memohon perlindungan-Np pada waktu mendapat bencana.

Liyakfimm bi naa aonhrulum wa liyatamatta'uufa saufuya'bmuun:
Sryaya mercka mmgufuri qawry telah Kami berikan kqada mercka dnn

stryary mereka mmilotwtiltya, mafu kelak merela mengetahui.

Dengan mempersekutukan Allah, mereka meryangkal nikmat )ang telatl Iqmi
berikan kepada mereka. Mereka dilepaskan dari bencana laut agar bersenang-

senang di dunia. Padahal mereka selumtiasa terancam kemiskinan, sakit, dan

mati. Di akhirat kelak, mereka akan mengetatrui akibat perbuatarpla itu. Mereka

akan diberi pembalasan png sepenuhrya sesuai dengan amal perbuatannla.

A wa lam lamu annatia'alnot lwrunran aamituw wa yutakluthalwfun
ttoosu nin lwulihim : Apakah merelu tidak melilnt balwa Kami telalt
menjadikan negeri mereka sebagai daemh yang teryelilnm dan aman,

sedangkon orung-oftng di sekinmya saling memburuth?t

Apakatr orang{rang musyrik Quraisy tidak memperhatikan nikmat }ang telatt

IGmi peruntukkan bagi mereka, )ang tidak Kami berikan kepada hamba png
lain? EiAr, IGmi tempatkan mereka dalam suanr negeri png tidak boleh dimasuki

oletr seorang pun )ang ingin meryarang dan I(ami jadikan pendudukrya aman

dari pembunuhan dan penauanan. Padahal, penduduk sekitar negeri mereka

dibunuh dan ditawan. Mengapa mereka tidak mensyukuri nikmat pag IGmi
berikan kepada mereka sepefti inr?

A Ia bll fulhit yu'minuutw wa bi ni'matillanrri yakfuruun : Apalult
mercka mengimani sesuotu yng banl dan mengufurt nibut Allah?

Apakatr tanda kesyukuran mereka terhadap Allah atas nikmat )ang sangat

besar pngtetatr diterimamereka itu adalatr mempersekutukanAllah, menlrcmbatt

berhala, dan menukar nikmat Allah dengan kekufuran?

s Baca 5.106: QuraiOr, 14.



I

luz 2l Surd D: al-'Ankabuut 3r55

Sepatgtrya mereka mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat itu dengan tulus

ikhlas meryremuat -N1a, membenarkan Rasul-N1a, serta memuliakan-Np. Tbtapi

justru mereka mendustakan Rasul, memerangi dan mengusirnp. Oleh karena

itu, ^5latr mencabut nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada mereka. Lihatlah

berapa baryak kelompok mereka png terbunuh dalam perang Badar dan berapa

banyak pula prry ditauan?

Wa nwn azh-lamu mim manif tarun 'alallaahi lu4ziban au ludzdzaba bil
tnqqi lammot j aa<hw : siapalah yang lebih zplim darip ada onmg -o ftmg

Wti menAuat ledtstoan terlndq Altah atau mudtstalun lcebetwmn, letil@

kcbenarut iru datang kqadonYa?

Siapakah png lebih zalim daripada mereka lang membuat kedustaan terhadap

Allah? Yainr mengatakan bahwa Allatr mempuryai sekutu. Atau apabila mereka

membuat suatu perbuatan keji, mereka mengatakan hal im diperintatr oleh Allah.

Padahal Allah tidak memerintahkanrya dan mereka mendustakzn al-Qur'an tanpa

lebih datrulu memperhatikan isinla. Thk ada png lebih zalim daripada orang-

orang png berperilaku seperti itu.

A lais a fii j atwntuma mUs -w al lil kotfiriin : htkanlah lce dalan i alwnrutn

tempat kemfuli merekaYang kafir?

Orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang )ang serupa dengan mereka

akan ditempatkan oleh Allah di dalam jahannam. Itulah tempat kembali png

terburuk. Di sanalatr memang tempat mereka.

Wal la4rifuw jaahaduu fiilua la nahdiyantwhum subnlOnaa : Merela

yang bermujatadoh (beriilnd) di ialan Kami alan Kami runiuki lce ialan-
jalan Koni.

Bagi kamu, watlai para mukmin, tak ada prry perlu dikhawatirkan. IGmu

juga tidak perlu bersedih hati, karena orang-orang png bermujahadah Oerjihad)
OiJaUn aUan denganharta dan jiwarya atau dengan apa saja png mereka sanggupi,

eU"t 
"frn 

menaufiqkan merekakepada jalan yang benar. Dalam salatr sanr hadis,

Nabi bersabda:

. V,pr1 p i,'i;;S (td3S G
' BarugSiapa mengerj aian aW Wg telat, dia kctalui, nis caya AIM alan membenfurt

ibru kepafuEa yang belum dia ketalrui. "

Wa inrullaalu h na'al muhsiniin : Sesunggultttw Allah berwr-betwr

berada besena ofitng-oruilg yang berbrut iluan.
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Allatr png mempunlai ratlmat berada bersama orang-orang png berbuat

ihsan kepada makhluk-Nla, )ang melawan orang-orang musyrik dan menolong

agama Allah.

Diriwayatkan oleh lbn Abi Hatim dari as-Sp'by bahwa Isa ibn Marlam

berkata: 'Ihsan itu adalatr kamu berbuat baik kepada orang png berbuat buruk

kepadamu. Tidaklah dinamakan ihsan berbuat baik kepada orang )ang berbuat

baik kepadamu."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menerangkan bahwa orang musyrik, ketika dalam

masa senang mereka mempersekutukan Allah. Tetapi ketika tertimpa bencana,

mereka mengakui keesaan Allah. Alangkatr baikrya kalau mereka terus-menerus

berbuat demikian. Mereka sangat cepat mengubah sikap.
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xxx
AR.RUUM

(Bangsa Romawi)

Diturunkan di Mekkatr sesudah al-Insyiqaaq
kecuali ayat 17 diturunkan di Madinah, 60 alat

IGitan dengan Surat Sebelumn5ra

Di antara persesuaian surat ini dengan surat )ang telatr lalu (al-'AnkabuuQ

adalah:

1. Surat png telah lalu dimulai dengan bahasan mdngenai jihad dan disudahi

de4gan batrasan )ang sama: masalah jihad. Pada permulaan surat diterangkan

bahwa manusia bukanlah dijadikan hanla untuk bersenang-senang. Tetapi

dijadikan untuk bermujahadah (berjihad), berusaha dan berjuang dengan

menderita berbagai maqlm kesukaran.

Surat ini dimulai dengan penjelasan bahwa Allah akan menolong onmg-

onmg mukmin dan akan mematatrkan makar orang-orang musyrik. T[han
menegaskan bahwa para mukmin berjuang semata-mata karena Allah.

2. Surat ini mengandrng beftagai macam huiiah png menunjuk kepada keesaan

Allah dan menganjurkan kita untuk memperhatikan jagat rala dan diri kita

sendiri. Hal ini menjelaskan apa yang telah dikemukakan dalam surat ydng

telatr talu. Dalam surat ini Allah menetapkan siht-sifrt png wajib bagi-Np
dan menandaskan bahm Islam merupakan agama fitrah, agama png sesuai

dengan tabiat manusia.

Di samping itu, juga menjelaskan tanda-tanda prry terdapat pada alam ini
png menunjuk kepada ilmu, kodrat (kekuasaan) dan keesaan Allah-
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(4)

(5)

(6)

a

818

,4)t#\i'
Dengan (neryebut) runuAllahyang Maln Pemumh,

yang s enantiasa mencamhla n mhmat-I,Iya

(1)

a)
(3)

Alif laammiim-l

Kerajaan Romawi rclah dikalahkan.

Di daerah yang paling dekat dengan

tanah Arab. Setelah kekalahannya itu,
kelak mereka akan kembali mem-
peroleh kemenangan.

Dalam beberapa tahun (kemudian).
Bagi Allah, segala macam masalah,
dahulu dan di kemudian hari, pada hari
itu riang gembiralahpara mukmin.

Berkat pertolongan Allah, yang me-
nolong siapa png Dia kehendaki. Allah
inr tvlahalcxas hmtutan-Np dan lvlaha

IGkal rahmat-Nya.

Inilah janji Allah. Allah tidak merya-
lahi janji-Nya, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengctahui.'?

Mereka mengetahui hanlalah png lahir
saja dari hidup di dunia, den mereka
lalai terhadap negeri akhirat.3

" 5lr
a;?!11,*

dt":W?4Lr5i;i'e.:WJa

"f.';ttrU;'ttfiwr*a\ilAttrtii;ii
'Fi'rc3-:i,'r:5-ba,

@'r3)taPr,r.Jl

e6ff(#ioL.'7'ht$ffi

TAFSIR

Alif laam miim : Allahyng Maln Mengaalui apanuksuhrya.

Ghulibatinuurn. Fii ahul ar4hi wa hum mim ba'di ghalabihim sa
yaghlibuwr. F'ii bidh'i siniiru : Kemjaan Romaryi telah dil(alahlan. Di

I Kaidon denggr bogian arval S.2: al-Ba$rah.
2 Kaidon drytr bogian awal S.33: al-Ahzaab.
t Kailhn deatm bsgnrn ahir S.35: Faathir; S.40: Ghaafir, 26; S.10: Yrlnrs, 27; bagian awal

5.26: asy-Syu'arra'; S.70: al-Ma'aarij; bogian alfrir S.23: al-Mu'mirnnr.; dan S.39: az-7tmar.
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daemh yang paling detat dengan tanah Amb. SAelnh l<elalahannya itu,

l<elak merelu alun kembati memperoleh l<emerungan dalam beberapa tahun

(l<cmudian).

Bangsa Fersia (kini Iran) dapat mengalatrkan bangSa Romari, daerah kerajaan

png paling dekat dengan Arab. Dikatakan demikian, karena pertempuran antara

LeOui bangsa itu terjadi di Yordania dan Palestina. Sesudah bangsa Romawi

dikalahkan oleh bangsa Persia, mereka akan kembali mengalatrkan bangsa Persia

sesudah 7 tahun kemudian, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad.

Yang dimaksud dengan kerajaan Romawi di sini adalah Romawi Timur yang

beribu kota di Konstantinopel Qstanbul, wilalah Tirrki). Allah menurunkan ayat-

apt ini, ketika bangsa Persia menlerang dan menghancurleburkan bangsa Romawi.

Para musyrik sangat bergembira atas kemenangan bangsa Persia. Mereka

berkata: "Bangsa Persia adalatr bangsa )ang tidak berkitab, sama dengan kamu

(Muhammad). Sebagaimana bangsa Persia dapat mengalatrkan bangsa Romawi,

maka kami pun akan mengalahkan kamu."

Sesudah alat ini diturunkan, Abu Bakar bersumpatr bahwa bangsa Romawi

pasti bisa memenangkan kembali peperangan sesudah beberapa lama berselang.

i*r .rrytik meminta kepastian, kapan kemenangan akan diperoleh kem!{i
oleh bangsa Romawi dan bersedia bertaruh. Abu Bakar bertanp kepada Nabi

tentang waktu png harus ditentukanqa. Nabi menyuruh supala Abu Bakar

mengambil jangka png panjang, )aitu 9 tatrun. Maka pada tahun png ke-9,

bangSa Romawi pun menang dalam pertempuran melawan bangsa Persia. Abu
gakar memenangkan taruhannla itu (saat itu taruhan png sejenis judi belum

diharamkan)

Liltaahil amra min qablu wa mim ba'du : Bagi Allnh, segala macam

masalah, dahulu dan di kemudian hart. '

Di tangan Allahlah segala masalah, baik sebelum bangsa Romawi dapat

mengalahkan bangsa Persia ataupun sesudahnla. Karenanya, orang yang

memenangkan pertempuran juga berdasarkan ketetapan Allah, bukan semata-

mata atas kekuatan sendiri. Demikian pula kekalatran )ang dideritanya, juga

merupakan takdir TUhan, bukanlah semata-mata karena kelemahan. Iradat dan

kodrat Allahlah png berlaku dalam masalah kalah dan menang ini.

wa yauma-i4ziy yafmhul mu'minuun. Bi tushrillaahl : Dan pada hari

iru riang gembimlah pam mulonin, berlat pertolongan Allah.

IGtika menerima informasi bahwa bangsa Romawi telatr dapat mengalahkan

bangsa Persia, orang-orang mukmin pun bergembira dengan pertolongan Allah

tersEbut, pitu kemenangan orang-orang )ang mempuryai Kitab. Peristiwa ini

merupakan tanda baik bagi kernenangan orang-orang mukmin atas orang-orang

Quraisy.
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Yan-shuru may y-syat-uwa huwal 'aziior mhiim : (AUah) yang menolang

siapa yang Dia kchendaki. Allah itu Mala l{erus twtutail-I{ya dan Mala
I<el@l mhtnat-I,lya.

Allah menolong siapa png Dia kehendaki dan memenangkan siapa png
Dia kehendaki, sesuai dengan sunnatr-Np png telatr diciptakan di alam ini.
Yaitu mengazab orang yang berhak diazab dengan menghancurleburkan mereka.

Allah memuliakan para penolong-Nla dan meratrmati makhluk-Nf. Tidak

membiarkan orang kuat berlaku sesuka hatinp atas orang-orang png lemah.

Wa'dattaahi laa yrfutlilullaattu wa'dthuu walaakinrw ok4samn rutsi laa
ya'hmuun : Itulah iwtii Alhh. Allah tidak menyalahi ianii-I'Iya, taqi
kebanyala n marusia tidak mengaahui.

Janji Allah batrwa bangsa Romawi dapat merebut kembali kekuasaannp dari

tangan bangsa Persia pastilah menjadi kenlataan. Sebab, Allah tidak menplahi
janji-Np. Hanla saja, kebanlakan manusia tidak mengetatrui hal itu,

Ya'bmuurw zluahirum mirul hayaatid dun'yoa : Merela mengetahui

hanyalahyang lahir saia dari hidtp di dtnia.

Mereka hanla mengetahui apa )ang lahir saja dari hidup dunia, laitu
mengenlam kenikmatan duniawi dengan hidup la1ak, mampu membangun

perumahan dan membuka ladang laOang pertanian. Mereka tidak mengetahui

rahasia-rahasia hidup dm hakikat-hakikatnp. Padahal dunia adalah jalan menuju

akhirat dan tcmpat menyiapkan bekal untuk persiapan di akhirat nanti.

Sebagian attli tafsir menaftirkan alat ini: Akan tetapi kebanlakan manusia

tidak mengetatrui ilmu png bermanftat, lang dapat melepaskan mereka dari

azab akhirat. Mereka hanla mengetahui ilmu dunia png bersifrt kebendaan untuk

menundukkan alam bagi kemaslahatannp

Wa hum 'anil aa*ltirgi hum ghaafiluun : Dan mcreka lalai terlwdap
negeri al<himt.

Mereka tidak sadar batrwa jiwa manusia masih terus hidup sesudah mati.

Mereka kelak akan berganti pakaian )ang lain dalam hidup lang baru, dan di

sanalatr mereka memperoleh pembalasan atas apa )ang telah dikerjakannla di

dunia.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menerangkan batrwa bangsa Romawi pasti dapat

memenangkan pertempuran sesudah beberapa tahun mereka dikalahkan oleh

bangsa Persia.
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Pada saat itu, para mukmin bergembira-ria men5ambut janji Allah. Allah
pun menjelaskan bahwa kebanpkan manusia hanla mengetahui ilmu-ilmu prg
berguna bagi kehidupan mereka di dunia saja.

819

(8)

(e)

Apakah mereka tidak memikirkan diri
mereka sendiri? Allah tidak men-
jadikan langit dan bumi, serta segala

)ang di antanr keduanla, melainken
dengan benar dan untuk waknr png
telah ditentukan. Sesungguhnya
kebanyakan manus-ia benar-benar
mengingkari Oahua manusia) akan
menj 'mpai Tbhannla.

Apakah mereka tidak berjalan (me-
lakukan lawaan) dibumi, lalumercka
melihat bagaimana nasib orang-orang
sebelum mereka? Orangorang png
telah lalu lebih kuat daripada mereka
dan telah mengolah tanah dan
memakmurkannya lebih banyak
daripada png dapat mereka lakukan,
serta telah datang kepadaqa rasul-rasul
Allah png membawa berbagai macam
keterangan. Allah tidak akan meng-
aniaya (menzalimi) mereka, tetapi
mereka sendiri yang menganiaya
dirinya.

(10) IGmudian akibat bagi mereka yang
berbuatjahat adalah akibat 1ang buruk.
Mereka telah mendustakan alat-ayat
Allah dan mengolokolokkannla.

(11) Allah memulai penciptaan-Np dan
meagulangiay'a. Kemudian kepada-Nya
kamudikembalikan.

(12) Pada hari terjadinla kiamat, semua
orang )ang bcrbuat dosa bingung dan
berputus asa.

( 13) Bagi mereka, di antara berhala-berhala
pngmereka puja tidakada png dapat
menolongnya (memberi syafaat).

\tfsr6tjy;;ttUi,#IJ
6q{i"&-frT}(#fofit
w,t;jfti4sri#c;J;;{l
i$;";ltgburr.s'+q\w

cii,lw.6aiir

r[!"gdt6?tMYu:$&srp
6<s;,1fr2|6?'*r+U\

@5;3;iA#!r4p.{Lt[.4N

o5;,1r1t,r9.ii'tlt?#;i;

g?s{,Ll,+V*U,.W
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Mereka pun mengingkari semua
sesembahan yang semula mcreka
jadikan sebagai sekunr bagi Allah.

(14) Pada hari terjadinfa kiamat, bercerai-
berailahmanusia.

(l5)Adapun mereka png beriman dan
mengerjakan amal-amal saleh
ditempatkan di dalam taman bunga.
Mereka beriang gembira di dalamnJa.

(16)Adapun mereka yang kufur dan
mendustakan ayat-ayat Kami, serta
mengingtari hari elftirat, maka merela
itulah orang-orang yang dibenamkan di
dalam azab.

t3,y8'b,
dl,ifryi'AaY$*;ji

rjt"a.:rg;La.;tffi
@'$;rj,;3

i,fr+oF

{;Yt;.Vyrgiuli:Krrr,a?air$
ersjtl'YtA$|1$6

TAFSIR

A wa bm yuafakktrau fii anfiuihim nu Hulaqalloaln$ sarrroawa,ati wal
ar4lu wa mot bsinalun oa iiloa Ul htoqqi wa aialim rnusarnman : Apal(olt
mercka tidak memikirlant dii mereka. Allah tidak meniadilwt langit dan
bwni, serta segalayng ada di annm kcdntrya, melainkan dengan berur
dan mtuk walcu yng telah ditentul(an.

Apakatl mercka buta? Mengapa mereka tidak mau memikirkan dirinla sendiri,
siapakatr png telah menjadikan dirirya dan siapa pula png menciptakannp
dalam bentuk )ang indatr dan kemudian memberi petunjuk png mereka perlukan?
Mengapakatr mercka tidak mau memikirkan dirirya unilk mqakini bahwa kejadian
langit, bumi, dan segala isinya tidaklah mungkin terjadi seqra kebetulan, tetapi
kej4dian itu sesuai dengan hikmah png dikehendaki oleh Allah dan untuk
mergetahui bahwa alam ini akan berakhir pada suatu titik? Ictika itulah, mereka
menerima hisab dan pembalasan. Memang tidak masuk akal bahwa Allah
menjadikan sesuatuhanla untukmain-main dantidak mengandung sesuaur hikmatt.

Ada png berpendapat bahwa makna Eat ini: Mengapakah mereka tidak
mengembangkan pemikiran pada dirinla dan pada hatinla png kosong supala
mengeatrui bahua Allatr tidak menjadikan langit dan bumi tanpa matsud png
benar dan hikmatr )ang dalam? Allah menjadikan langit dan bumi disertai oleh
hikmatr, dan untuk langit dan bumi ditentukan ajalrya (masa akhirrya).

W inru ka+siimm mitun rutsi bi liqui rubbihfin la luafiruun :
Sesungguhnya kebanyaknn manusia benar-benar mengingkari akan
mofunpai ruuwrya.

Icbanlakan manusia, karcna tidak mau menumbuhkan pikiran dalam dirirya,
maka mereka pun mengingkari pertemuan manusia dengan Allatt.
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Seandain5a mereka memikirkan dirin5a, mempelajari keajaiban-keajaibannla,
pastilah mgakini bahwa dirinp akan kembali kepada Allah dan ahn menjumpai-
Np.

A wa lam yasiirunr fil ar4hi ta yanzlwut ktifu fuaru 'aaqihtnl b-
dziiru min qablihim kuruata-syaddt minhwn qwvwtow waa$oml ar-
dha wa 'amaruuhaa ak-tsara mimmaa 'amaranthaa wajaa<tham
ntsnlulum bil Wirrooti fa noa kurulluhu li yafilinaltm valoalin
fuaruuanfusahumyazhlimtrut:Apokahnurc,katifukfu rialanfinAaruknt
lotldot) di bumi, lafu rncrcka melilw fugairrrou nosib orwtgorwtg sefuhnr
mcrcka. Orang-omng terdalulu lcbih htd funpafu mercka dan telalt
mangolah taruh dur nwrubnnrkorurya lebih funyk furpfuywtg @d
mereka lahtkan, serta telah datang kqadanla msul-msul Allah yang
membmta berbagai maaam kctemngan. Allah tidak akan mcnganioya
(motznlimi) mereka, tetqi trcrckn sqdiri yang maryaniayu dir@.
Mengapa mereka tidak membenarkan rasul yang membavn risalah Allah,

sedanglan rasul-rasul itu telah dikuatkan deng;an berbagai rurcam mukjiat.
Apakah mereka tidak melanat ke beberapa negeri, menyaksikan bekas-bekas

kehidupan orang-orang sebelum mereka, seperti kaum 'Ad, T5amud dan lain-
lain. Mereka itu lebih kuat daripada orang-orang kafir Mekkah dan juga lebih
ka1a. Mereka dapat membuka tanah, baik berupa perladangan, kawasan
perumatran, maupun meningkatkan produktivitas tanah-tanah itu. Mereka dapat

berbuat lebih tinggi daripada png diperoleh kaum-kaum kafir Qxaisy. Kepada

mereka diutus beberapa rasul, n1g menyuruh mereka meqgerjakan makruf dan

menjauhi perbuatan png munkar. Tbtapi karena mercka mendustakan rasul-rasul
tersebut, maka Allah menyiksarya. Allah tidak menzalimi mereka dengan

menimpakan sitsa. Tbtapi mereka sendirilah png menzlimi dirirya sendiri,
dengan berbuat durhaka kepada Allatt.

Thumma kaaru 'oaqifuttl laiziirw osoo-tts stst<ra an kodz4zlhat hi
aoyoAUani wa fuaruu bilua yostaluium : Ksmtdiot akifu fugi rnsefu
ywry berbuat jalat adalah akifut yang bunrk Mercka telah madrstokan
avl{yal Allal, dan mangolok-olokamy.

Azab adalatr suatu akibat png menimpa semua orang png berbuat buruk
(maksia$. Di dunia mereka mendapat kebinasaan dan di akhhal akan dibenamkan

ke dalam jatrannam. Sebab, mereka mengingf,ari rasul-rasul tr(ami, men&rstakan

alat-alat l(ami, dan mengolokolokkanrya.

Ferhatikanlatr dirimu sendiri, hai penduduk Mekkah. IGmu lebih lalak
dibinasakan di dunia dan disiksa deng;an siksa }ang berat di affiirat nanti.
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Allaot tt toilaad khotry Bwn ru lu'iidulttl, tsrzrnn a ibihi tuia'wt :
Allah narulai padptaan-Iry dan rrrstgulongw. Kstudian kryda-I'ly
kanu diksnfulikotr.

Allah y6ng menciptakan semua makhluk dengan kodrat-Np, tarpa mendapat

banUran dari scseorang pun. Sesudah makhluk-makhluk-Np iUr lenpp dan

musnah, maka dijadikanlah sekali lagi, sebagaimana telah dijadikan pada

permulaan kali. S€telah itu, kepada Allahlah kamu semua dikembalikan untuk

diberi pembalasan sesuai dengan apa )ang kamu kerjakan.

Wyawu toqunw sodatuynblirul mqirimtwt : rufu luti teriadw
kiamfr, semua oflmgyng berhtat aasabingns fun furyuus asa'

Ketika hari kiamat tiba, pada hari itu Allah menyelesaikan semua

permasalahan hamba-Np, Jakni sesudah para hamba itu dihidupkan kembali

dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. orang-orang yang

meinpersekuUrkan Allah dan melakutanperbuaEn yang buruk (berdosa) di dunia'

tidakdapat tagi bersuara mengemukakan hujjah dan argumen (alasan).

wa ton lobrl lottt,,, min sywakotihin ryufr'M-tt : Mgi mcreka, di

ortam berhob*rtab ytg nweb pqia, tifuk a& ytg @ t rotolotgrw-

Pujaanaujaan (sesexnbahan) mercka png diturutinp dan diikutinya tidak

dapat menj"Oip-otorga6 unnrk metepaskan diri dari azab Atlatr. Ictika itu

barulah tfrtukti tesalahan dan kejahilan mereka-

wa *sanuu bi sywkulhim bafiriin : Mereka pw maryingkari

sqqrhltot yow telort nureka iadikor sefugai sehttu fusi Allolt.

hda hari iur, mereka pun mengingkari dena{ewa pujaanrya'

W yatna talryaaus saa'&t yruuiaziy ldafr'fl$rio' : fufu lui
teiad@ kiond, furcemi-bemiW ntstusia.

Pada hari kiamd tiba, maka berpisatrlah orang-orang png beriman dari

onng{Iang kafir. Orangorang png beriman dibaca ke s€belah kanan menuju

*rg" scdangtan ua4g-oraqg kafir ke s€beiah kiri menuju neraka. Kefua golongan

inr sanr sama lain tak atan berjumpa lagi.

fu arnilul tb4ziim olilyrwa, va'andftsh shaolihodi fi hwt fii ruaahdil
yuhfutuot : .A@wt ,nereka y8 beri,,an fut naryeriakm @alq'ul
-s6t e@t d fulon tonot hoga- Lfer"*a Miotg Sarbin d fulon*-

Mereka png beriman kepada Allah, kepada rasul-N1a, menggrjakan semua

apa )ang diierintahkan, dan meni4ggalkan semua apa )ang dilarang akan

I
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ditempatkan di dalam taman surga. Mereka bersuka ria sepanjang masa di
dalamrya.

wa ammal la4rifiu kafarur wa kadz4ztbuu bi ooyaathaa wa ri qaair
aa-ldfuati fa ulao-iko fil a4znabi muh4luruun : ,4@un mercka yang
htfur dan mendtstakn awtoyat Kailti, serta ingkar mercnui furt aWtirut,
maka meruka irulah oftmg-oftrng yang dibenoorknn di dalom aztb.

Mereka png mengingkad keesaan Allah, mendusakan rasul-rasul-Np, dan
mengingkari kehidupan kembali sesudah mati akan dibenamkan ke dalam azab
untuk selama-laman1a.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa cukup banyak dalil, baik pada
diri manusia sendiri maupun di jagat raja )aqg menunj'kkan keesaan Allah dan
Allah menjadikan alam ini bukarrlah dengan sia-sia. Allah menjadikan matfiluk
dengan qua )ang benar dan berakhir pada suanr titik, pitu hari kiamat.

Allah menyuruh manusia untuk melauat ke negeri-negeri lain, mengambil
pelajaran dari bekas-bekas ketridupan umat-umat terdahulu, seperti ketridupan
kaum 'Ad, TSamud, dan kaum Hud. Mereka akan dibenamkan ke dalam neraka.

Allah juga mengemukakan dalil-dalil png membuktikan bahwa Trrhan png
menjadikan makhluk de4gan kodrat dan imdat-Np berkuasa pula mengembatikan
makhluk-Np ke dalam kejadian semula, sesudah makhluk itu mati dan lenlap.
hda masa io, barulah orang-orang png berdosa urnrp mulut, tidak dapat berbicara
apa-apa lagi. Mereka, padahari kiamat iur, dibagl menjadi &ra golongan. Golongan
pertarna dipimpin menuju surga untuk menikmati kesenangannla, dan golongan
kedua dibaua ke neraka uhtuk menerima sitsanya.

820

lfZl trlana Suci Allah ketika kamu
berpeAng danbersubuh.

(18) Bagi-Nf semua pujian di tangit dan
di bumi, pada waltu petang hari dan
ketika kamuber-zuhur.

( 19) Dia mengciuarfan 1ang hidp dari )ang
mati den Dia mengehurlan png mati
dari yang hirhp dan Dia mengbidplan
bumi sesudah kering. Demikianlah
kamu dibangkitkan (dihidupkan
kembali) dari kubur.

%iS6E|ary;ilrtri

*

a$i&rut;
'*1L#$r;*!e*

'8;K'W.'1611,45
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TAFSIR.

Fa subttotrultaoti hiitw ttottsrrlnla va hiitu tttshbihtntn : Malw Suci

Allah k6ika kamt berpaang don benrbuh.

Maha Suci Allah pada waktu kartu memasuki vaktu petang, pada waktu

senja dan waltu subuh, ydkni ketika frjar mulai menyingsing.

Wa bhd tuntdu fs sarnomeadi wal ardhi : Bagi-W sarun puiian di
langit dan di bumi.

Allatr yang mempuryai semua puji Fng diucapkan oletr penduduk langit dan

penduduk bumi dengan berbagai maqlm jenisrya. Ucapan inr terletak di antara

waktu-wakm bertasbih yang sudah diteranglan dan waktu bertasbih png akan

diterang[an. Dilakukan seperti itu unnrk memberi isyarat bahwa bertasbih di

dalam iembahfng bernrjuan untuk memperoleh ftedah, dan fredah inr kembali

kepada para pengucapnla.

wa ,a-syiyyav wa hiitu tttzttJdrum : Mwobupaang lnri dan kctika

kanw ber-uhr.

ftlngkasnla, bertasbihlah kanru pada petang hari dan pagi hari, ura,ktu isp
dan waktu anhur. Ictika Ibn Abbas berkata: 'Wakm sembahlang png lima

terdapat di dalam al{ur'an', seonang yang mendengarrya langSung bertarya:

'Di manakah lefak uaktu-uaftu itu?' Ibn Abbas menjmrab: 'Bertasbih pada

walilu peang adalah mengerjakan sembahpqg maghrib dan iEa. Bertasbih uaktu

pagi adalah mengerjakan sembahlang subuh dan bertasbih waktu 'asyi (isp)

iOrf.t sembahlang asal dan waktu anhur adalah sembahlang anhur- Islam tidak

menempatkan sembahpng ftrdhu pada wattu pagi hari sampai waku menjelang

anhur tatena kita mempergunakan ualtu-vaktu itr,r unfirk menc:tri nafkah.

tuHtnid t ,,lya minot rrroyyitii va yuHtiinl rnaylilL mfuul ltoyyi - Dia

magiharkolyung hidry furiyang ndi dan Dia mangehnrkonyng mati

dari yatg hW.
Altah berkuasa menjadikan makhluk. Karena itr, Allah berkuasa pula

menjadikan manusia dan burung dari sAetes air dan telur, sebagaimana Allah

Uertuasa mengerjakan yang sebaliknla. Eiht, mengeluarkan setetes air dan telur

dari manusia dan burung. Ini menunjuk kepada kesempurnaan kodrat-Nla dan

keindahan perbuatan-NP.

W ydtyil ardtu fu'da nwnilru : Dia nwwhi@kn koni sesufuh kering.

Allah berkuasa meng[idrpkan Ombuh-Embuhan pada permukaan bumi pttg

kering. Maka, sebagaimana Allah berkuasa membuat )ang s€perti inr, Dia
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berkuasa pula menghidupkan kembati kamu dari kematianmu untuk hidup sekali
lagi, khusus unhrk menerima patrala dan siksa.

W kt dualikt nHtmjwn : Denikianlah kamt dituttgkitkan (dihidup lun
kanfuli) dari htbun

Sebagaimana Allah menggerakkan orang yang tidur dengan
membangunkannp dan menyuburkan bumi dengan menumbuhkan tumbuh-
nrmbuhan, begitu pulalah Allah dengan mudah menghidupkan orang png telah
mati dan mengeluarkanrya dari kubur masing-masing.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menunjukkan suatu perbuatan png dapat
melepaskan kita dari bahala akhirat. Yaitu menyucikan Allah dari segala png
lidqk laJak, memuji-Np, dan meryanjung-Nla. Thsbih png dimaksud oleh ayat
ini melengkapi sembatrpng dan aujih (mengikhlaskan diri kepada Allatr), serra
menyiftti Allah dengan siftt-sifat kesempurnaan dan kemuliaan.

82t

(20)Dan di anara Enda-tarda kebesaran
AIIah adeleh Dia meUadrtan lamu dari
trnah dan kcmudian tiba-tiba kamu
tcrsebar di seanrcro bumi.l

(2l) Dan di antaxa tanda-tanda kebesamn
[1[ffi rdelah Dia menjarlikan rmtukmu
dari j€nimu plstegEtr-ptstlgtnrtru,
spa5a hatimu cmdmg hpa<larya dan
Allahmenjadilan di anara lamu kasih
mcsma dan rahmat; sesmgguhnya,ang
demikian itu benar-bcnar terdapat
1a1flx-tendt bagi kaum yang suka
beryikir.

(D)Dil di anAra tanda{anda bbesaran
Allah int adalah menjaditan langit dan
hmi sata pabedaan babasa dan mma
kulimu. Samggutrya ja4g dcmikian

"idsff.rgaW;rr.6U

qr;j#gf3Ldg7ri1y,
W;z{;&.Ja#WfKfrs-

6fifr;fl*u){'a|iqi:

,3tE V;iIUSTYJ'*L+i'6
-?EYarre':,:{y}t;{4}r

' Keih d€tEm b.girm rr.l s.l6: arNahl s.4: arNisas'; s.z!: al-Mu'minnm; bagian
rtlrir S.2lJ: m-Nmt,lq S.2E: atsQa$cash-
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itu benar-benar tcrdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang berakal.

(23) Dan di antara tanda-tanda kcbesaran

Allah adalah kamu tidur pada malam
hari dan pada siang hari dan kamu
mencari keutamaan-Np. Sesunggun-

nla yang demikian itu benar-benar
tedapat tanda-tanda bagi kaum fng
sukamendengar.

(24)Dan di antara tanda-tanda kcbesaran

Allah adalah memperlihaitan kilat
kepadamu dalam keadaan kamu
ketrkutan dan tamak. Dia menurunkan
hujan dari awan, lalu Dia meng-
hidupkan bumi dengan hujan sesudah

terlanda kekeringan; sesungguhnya
yang demikian itu terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berakal.

(25) Dan di antara tanda-tanda kebesaran

Allah adalah bedirinya langit dan bumi
dengan perintah-Nya. Kemudian
apabila Dia menyeru kamu dengan
senran-seman dari bumi, maka tiba-
tiba kamu semuanya hidtp hbali dari
luburmu.

(26) Dan keprqaan Allablah seinru sesuatrt

yang ada di la4git drn di bumi, mereka

semua berikhlas diri kepada-NP.

(27) Dan Dialah png memulai pencipaen
maltluk, kemudian mengulanginYa

dan pengulangan inr lcbih mldah bagi-

Np. Dan bagi Allahlah sifrt yang

paling tinggl di langit dan di bumi.
Dialah yang MahaKcras nrnnmn-NYa

lagi Maha Ilakim.

dle6'Xy';j

qiJEu

ti#'J|SjiEfAVi:;ift1u'
,if.FC\;;J6,?-zri;{v"

b#AT;;&

TAFSIR.

Wa min aoyaotihii an klwbqahan mh twaabin frlzrnnu i'dzoa atun fu-
slann tanta-syirlttot : Dan di annm tundt-tanda kebqarwt Alloh afulalt
Dia mmjadikan kanu dort tunah dan ksrudian tifu-tifu kamt tenefur di
seanteru bwni.
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Di antara tanda-tanda png menunjuk kepada kenrhanan A[ah dan keesaan-
Np adalah Allah menjadikan Adam dari ranah dan menjadikan anak-anak
keturunannp dari sperma (nuthfth).

Wa min aoyoatildi an kfulaqa lohon min anfisihnn auo4i al li tos hnur
ibiltoo wa ja'ab binohon mavoddaov wamlntaan : Dut di antam
tailda-tanda kebesarun Allah adalah Dia ns$adikan wuubtw dai jaisnw
pasangan-p6ang(ntw, supap lrutimu condong kqadoilya dan Allah
mafadikan di anum karnu kasih mcsm fun ruttma.t

Di antara unda-anda bkuasaan Allah adalah menjarlikan untukmu pasangan-
pasanganmu 6uami arau isteri) dari jenismu sendiri agar hatimu condoqg kepada
dia dan kemudian tenenglah hatimu karenanla. Allah menjadikan di antara kamu
kasih sa56ng dan rahmat, supaJa hidup kekeluargaan di antara kamu berjalan
dalam keadaan mesxa.

Tbhan menjadikan hubungan kejimaan di antaramu (suami-isrcri) saogat
kuat, prlg kadang-hdang melebihi hubunganmu deryan oraag-orang png paling
dekat denganmu (orang un).

htrw fii dztoEkt la oqodil li qawniy ydtfrkharun : Sesmggututla
yoilg denikion iu bqwr-bqar tet@at tanfu-tailda fugi kamyng suka
berpikir.

T[han menciptqkan kamu dari tanah dan mencipakan pasrngan{xNanganmu
dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra di antara kamu, suqgguh benar-
benar terdapat hikmah png dalam bagi mereka png suka berpikir. IGsemuan5a
itu membultikan keesaar Allah, kekuasaan, dan hikmah-Np.

Wa min oslootihii kho@ sanaovoui vol arfld : Di utam toida-
tarrdo kebesamn Allah itu afulah rnsiadikan lonsit fun bun i.
Di antara tanda-fiilda wujud Allah dan kekuasaan-Nya adalah Allah

menciptakan langit png dihias dengan beraneka bintang yang tftap dan png
bergerak, serta menciptakan bumi 1ang mempun5ai gunuqg, sungai, laut, rlarr

daratan, binatang, dan umbuhan.

Wakhtibafu alshatihon wa ahyunihsn : Sem perbefuan fultosa dan
wafla fulitma.

Di antara tanda-tadlla kekuasaan Allah png lain adalah adanla berbagai
macam bahasa percapakan manusia di bumi png tidak dapat dihitrng jumlahnf.

t A,rat fui eE &or dcrgm S.7: alArarf,, l89.
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Selain inr, juga perbedaan wanra kulit, sehingga mereka dapat dibedakan
kebangsaannla antara satu dengan png lain berdasarkan warna kulitnp.

Ada png berkaA: 'lahesa iO terjadi pada mularya adalah meniru-niru
(imiusi) sura )ang terdengar oleh sekelompok manusia." Fendapat ini dapat
kitaterima, siapakah lang memberikan kekuatan meniru pada manusia dan siapa
pula png memberikan srura-suara dalam alam dunia ini?

htru fii dznalikt b ooyaotil El 'oabmiin : Seswggnltnla yang dsnikian
itu bqar-bqar tedqa tunda-tanda bagi omng-omng yang berukal.

lbrhadap apa )ang telah dijelaskan itu terdapat anda-tanda ),ang nlata bagi
orang-orang png mengetahui rahasia alam dan stufi[-sturstr bermaslarakat,

Fitu para pakar sosiologi, bahasa, dan afilak.
Al-Qur'an mengarahkan pembicaraan ini kepada kita semua, tidak

dililususkan kepada para filosof semata. Akan tetapi png bisa memahami alat-
a5at secara luas dan mendalam, tenhrlah para pakar. Kita dapat pula me4getahuirrya
serulmpu akal kita masing-masi4g.

Wa min ooyaatihii nunumuhun bil loili wan naluai wab tiAhaaqkum
mintadhlihii : Dan di antam tanda-toila kebesarut AllaL adalah kamu
tidtr pada nalnn fun dan pada siang luri kanu mmcari kamnaan-I,lya.

Di antara tanda-taoda kodrat Allah adalatr tidurmu pada malam hari dan
menjadikanrya sebagai suanr rnasa )ang tenang, gerak usahamu untuk mencari
nafkah pada siang hari dengan mengerjakan berbagai macam pekerjaan untuk
memperoleh kzuta maa n-Nya.

Itttu fii dznalikt b aoyootil li qawiy yosmt'uttn : Sesmggulutya yng
demikian itu berwr-berwr terdqat unda-tanda bagi kaum yang suka
mstdengar.

Terhadap perbuatan Allatl )ang seperti itu terdapat perumpamaan dan
pelajaran bagi orangorang )ang mau mendengar pelajaran-pelajaran tersebut,
dan memahami keterangan-keterangan-Np.

W min aoyouihii ywiihnttnl furya kluufaw wa tlwna'aw wa ywuzzilu
minas sanoal moa<ntu ynltyii hihil ar4lw fu'da mafiihaa : Dan di
antam tailda-tanda kebesamn Allah adolah ma nperlilwkan kilat kqadonu
dalam kcadoan kfiahton don tanak Dia mqwwkan hajan dari awan,
lalil Dia maryhifrrykan hani dangaa lryjan sesudah gebelmnya) terlanda
kekcringan.

Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah png menunjuk kepada kebesaran
kodrat-Np adalah memperlihatkan kepadamu kilat png meryambar, png timbul
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di antara awan )ang bersusun-susun dan png menyilauhn mato, sehingga
karcnarya kamu menjadi takut terhadap gemuruh halilintar dan hujan png
menimbulkan banjir. Selain iur timbul pula ketamakanmu kepada kebajikan png
dibamnla.

Allahlah ),ang memang mengetahui ruma )ang memberi kemudaratan dan
numa )ang mernberikan manfr*. Di antara manusia ada fang takut @ada hujan,
dan di antaran5a ada juga )ang mengharapkan kedatangan hujan.

Di antara tanda-tanda kebesaran Altah p4g lain adalah menurunkan hujan
dari langit, lalu akibat hujan iu umbuhlah tanaman+anaman di atas +anah 5ang
5sbe[rrmqa merupakan tanah kering-kerontang.

bttw fii dzrurua b aoydil fr qqsrril ya'qilum : Seungglttty yuttg

danikian iuter@a tunda-tanfu fugi krumWW furakol-

Dalam semrur apa png dijelaskan itu tcrdapat dalil png mc4guafian adan5a

hari barykit rlan manusia berhimpun di padang mahsFr-

W rtn oayootihii an tqtaonos samot-t vol ardlut hi onrihii : Dan di
antom totfu+urfu kcfutut Allah afulah bediriny Wit fui honi furgor
perfuuh-Ny.

Di antara hujjatr-hujiah lang mcnunjukkan adanp kckuasaan Atlah adalah

pengaturan berdirirya langit dan bumi png tidak bertiang, bumi bercdar, dan

:rmn pun bercdar di sekiurn5p" demikian pula udara. Bulan dan planet lain
beredar di sekitar matehari, dcmikian pula metehari dan lain-lain png berada di
sekiarn5a, bergerak menuju fuinrang Apcx.

f,ingkasnla, perahtran alam ini dan bagaimana ikatan Fng satu dengan,iang
lainnya mempakan bukti nyata )ang menunjuk kepada adanla Allah yang

mengaturnja.

Tiumma i4znt da'aakum da'vatam mfiul ar4hi i4rl4 antum
taAmiuot: Karutdiott qfrib Dia menyeru kanu daryan sowFsatun
furi htnl tnokatifu$fu koru saruany hW ksnhli furi Htbunw.6

Icadaan ini berlangsung tenrs-menenx sehingga &mia ini sampai kepada

ajaln:a (masa berakhirn5a). Maka, ketih itu bergaffilah bumi ini dengan bumi
png lain, dan hancur-leburlah scmrn gunung. Ifttika iur, tamu pun keluar dari
kuburmu dengan tergesa-gesa, saat kamu mendengar suara malaikat
memanggilmu.

W laluu man fts sanaawadi val ar4hi htlhtl loluu qunitum :
Kqwtyan Allahlah seman sesuotupg afu di lagit furt di korri, nueka
semua berimhs diri kryfu-l,lw
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Semua orang )ang ada di langit dan bumi adalah makhluk Allah dan Dia
sekaligus merupakan pemilik-Np. Mereka semua tunduk kepada Allah, baik
s@ara sukarela maupun secarapaksa. Maka, bagaimana kamu mengingkari adan5a
bangkit dan kamu memustahilkannp karena kamu menlangka bahua hidup
sesudah mati adalah sesuatu png mustahil.

Wa huwal b4zii yabda-ul klwlqa tsurnru yu'iidnltttu wa huva alwuu
'alaihi : Dan Dialah yang memulai penciptaan nuWlak" kcttudian
menguhnginya dan pengulangan itu lebih mudolt bagi-f,lya.

Allahlatr png menciptakan makhluk pada permulaannp, kemudian Dia
menjadikannla sekali lagi. Semua itu tentu mudatr bagi Dia. Kita semua jrrga

berpendapat bahwa orang png pernah mengerjakan sesuatu, tenu lebih mudah
mengerjakan pekerjaan )ang sama pada kali png kedua.

Wa bhul ma4salul a'laa fu samaawaati wal ar4hi : Dot bagi Allahlah
sifat yang paling tinggi di langit dan di bumi.

Hanla Allahlah png mempunyai sifit png paling tinggi, baik di langit arrryun
di bumi. Han)a Allahlatr png Maha Sempurna dan Maha Suci dari semrul
kekurangan. Tidak ada tuhan png berhak disembah, melainkan Dia.

Wa huwal 'aziiznl lwkiim : Dant DiaWt yang Malw Kerus tuntuut-tly
lagi Malw Hakim.

Allatrlah png Maha IGras tuntutan-N1a, dan berlakulah semua kehendak-
Np. Bahkan, kehendak-Np im tidak bisa dipatahkan oleh siapa pun. Dia Maha
Hakim, dan menurut hikmat-Nplah berlaku apa-apa saja png ada di alam ini.

KESIMPULAN

Dalam alat-qat ini, Allah mengemukakan dalil{alil lang kuat, huiiah fang
nlata )ang menunjukkan adarya hari bangkit dan hidup sekali lagi. Sesudah
Allatr mengemukakan berbagai dalil png menunjuk kepada keesaan-Np dan
kodrat-Np unfik menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, maka Afah
menjelaskan bahva semuapenduduk langit dan bumi adalah milik-Np, hrndrk,
dan patuh kepada kehendak-Np.

6 Ayat ini semalcns dmgnr S.17: d-Icma', 52.
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822

(28) Allah telah membuat contohrmfikmu
dari dirimu, apakah kamu rela budak-
budahu menjadi schrurmu pada hara
yang Kami rezckikan kepadamu,
kemudian kamu dan mereka sama-
sama memiliki harta tersebut, lamu
takut kepada mereka sebagaimana
kamu takut kepada dirimu sendiri?
Demiki an I ah Kami menjelaskan ayat-
ayatl(ami bagi kaum pngberakal.

(29) Sebenar4a mereka semua yang zalim
mengikuti hawa nafsunya tanpa
pengetahuan. Mab, siapakah png
memberikan penmjuk kepada orang
png Allah sesatlan, dan mereka tidak
meinperoleh pertolmgan.

qrXr;;,flyUYt'J#

"tr:&-xr;ex;rwu5t:€t,y
@'Weu:v:#Yi #ri"*

TAFSIR

Dlumba laht n ma4sohm min anfirsihott lul lthon mim nut nolohat
ainotru*wt min sywakaa<fii nua ruzqnuhanfiamonfiihi sovot-
un ta-klutfuwultwt kt khiilttilhtn anfirsahan : Allah telah monbuat
corxoh utttubnu dari dirirut, ryakah kanw rcla budok-fudabru mo{adi
sehfiwnu aas lnna Wtg Kani rwkikan kqadanw, ksrudian kama don
mereka samo-satru memiliki lwrta tenebut, kamt tahfr kqado mcteka,

sebagaimaru kanu tafut kqada dirina sodiri?

Allatr membuat perumpamaan png diambil dari dirimu sehari{ari. Apakah
kamg mau mempunpi harta bersama budak belianmu, mereka dapat
memperlakukan harta tersebut sebagai milikqa, sama deng;an apa png kamu

lakukan? Tbnolatr mercka tidak kamu benarkan berbuat seperti iu, kmnli jika
kamu izinkan sebelumn5a. IQlau kamu tidak suka keadaan seperti iu untuk dirimu,
maka bagaimana kamu menjadi hamba-hamba Allah sebrgai sekunr Allah?

Katau kamu tidak senang disaingi oleh budak-budakmu, maka bagaimana

kamu menjadikan makhluk Allatr menjadi saingan bagi-Np?

Ka dzrulika nufish+hihtl uyodili qawiyyt'qilun : Dqikianlah Koni
maqielaskm arwopt Kotni bagi kailmywg furukal.
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Dengan membuat perumpamaan-perumpamaan itulah Allah menjelaskan

hujjah-hujjah-Nya dan keterangan-keterangan-Nya bagi kaum yang mau

mempergunakan akal untuk memahami perumpalnaan dan meryrelami rahasia-

rahasianp.

Batit taba'al b4ziina zhalamuu ahwaa-ahum bi ghairi 'ilmin :
Seberuntya, mereka semtut yvng znlin nangihni howa n$swrya trya
pqgetahwt.

Mereka png meqangkal kebenaran dengan mengikuti hawa nafiu semata

karena tidak mengetahui apa hak Allah atas dirinfa. Oleh karena inr, mereka

mempersekutukan Allah dengan berhala-berhalaqa. Andaikata mereka mau

mempergunakan ekaln)a, tentulah mereka menginsafi bahm tidak ada dasar

hukum ataupun logika untuk menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu Allatl.

Fa noy yaMii man a4lwllalloahu : Mfu, siqakah yng manbeilant
p etwj uk kqada otwg yung Allah s esotkan?

Siapakah pug dapat memberi petunjuk kepada orang png telah dibiarkan

sesat oleh Allah? Tidak ada seorang pun )ang sanggup memberi petunjuk kepada

orang )ang tidak ditaufikkan oleh Allah kepada kebenaran.

Wa maa lahum min naa-shiriin : Dan mereka tidak memperoleh
pertolongan.

Mereka tidak memperoleh orang png dapat memberikan pertolongan

menghadapi azab Allah, apabila azab iur telah datang menimpa diriqa.

KESIMPULAN

Dalam ryat-ayat ini, Allah membuat $ultu perumpalnaan png menunjuk

kepada keesaan Allah. Selain itu menjelaskan bahwa orang png dibiarkan sesat

oleh Allah, maka tidak ada seorang pun )ang dapat memberi pAunjuk kepada

dia.

823

(30) Lmrskanlah pandanganmu tatadap
agama Allah dengan scpenuh hati, dan

bcrpegang eratlah kpada fitmh Allah,
yang dengan fitrah itu manusia
diciptakan. fidak ada Perubahan
terhadap tabiamya png diciptafan oleh

,#8,Jltr,,L;fr 5e-\t-iffi:&
!,ilra$"rr,tdl$,'7'fffi";lrl
&ofi1&r;$tAsidr
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Alah (ag@a Alhh), ihleh rynm, rq
mrus ftmpl Umfm mmusia tidat
mcrrgaehni-7

(31) Kamu kcmbali kepada-Nya dan
berbaktilah kepada Allah dan
dirifailah sembahyang dan ianganfn
tamu mcnjadi orang-orang yang
mempcschEtanAllah.

(32)lhitu orang{rang lang menccrai-
beraifan ,grtt 

^ m€lcta, lalu mercka
nenjadi bcbcrapa golongan; tiap
gologan me,rclah apa 5ang ada di
sisimeretr.

$;-if.;r3btrfl-g
,?6f;lt:u!l&lS

'W;3,U;'dli3t$in
@-;,j:A6e,V*

;)e

TAFSIR.

ru oqb Whob ru ffid hffifu : Isastuilah rutfurgona tqha@
ag@ru Alloh Mtgot sqauh lwi.
Apabila kebenaran dapat mengalahkan syirik" mata hadaptanlah mukamu

kepada 
^g 

ma png lurus dan hindarilah semua mrcam kescsatan. krintah ini
pada nulan5a diurjutan kepada Nabi saw., png dengan sendirinla mcnrpakan
peringatan png harus ditaati oleh umat muslim sduruhnla-

filIumllaohil Idfr fr1how. ,us 'oldhu : Mt fupegory emtlah
krytuftmh Allarr" yq Mtgotftnh iu nrousia Aefuutot
Ihbitr Sang tcleh difitrahtan oleh Allah pada diri mennqia adalah Ebiat

mengahf adaryra Allah png Esa pry @d dipahami olch akal png sehat.
Allah menciptrtrn manusia mempnpi fuah dan tabid mffiima taercalaan
(paham) Euhid dan mcngahinya. ScUeuarnya, talro manusia ini dibiarkan
terpc0oman kfpada akalnya dan tidak 0ipengruuni okh hffior-frlilor luar, maka
tendah dia ahn mernilih egema Islam menldi agamaqp Scbab, Islamlah ageme
fitrah dan tabiat, agama png meag[argai ahl,

Loa toMiib fr mafufuohi : Tttuk afu penUtwt tslu@ tabia ywg
telah diciptafut deh Allah (ag@ru AUali-

ryang tquhlah fitrah Allah yang menjadi tabid memmia dan janganleh
kamu menggami hbiat huhid png menjadi s[iatmu, krgm mcqgihri bisikan-
bisitan setan Fng mcmpengaruhi jiwamu.

7 Krithr dryn bimthfo 5.6: rtsAn'rm; S3t: -rlrrr; 3-6: *Inq SgE: BryyintE
dm S-Z!: rtsMu'mimn
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Dzrufrrudibutl WtfuN : htloLagnurpg h./tts-

Apa rng aiperimtun oleh Allah unnlk meagesatan Di4 iElah lgame

png lempang, Fog huus, 'g'm" fitrah: ryma Islam-

Wa lao*irw ofuut mosi loa ya'buut : @i nemry*n mousia
tituknaWmtui.
ft@i tetanlpnn mamsia farem tidak memahami @

png dikemufah oleh Allah' metr a66ftx tirlak mengcrahui hal png demikian

ito. SooO"irp mereka mengctahuin5a, tentulah akan menuut dan tidak

mcaghalalgi memrsia lain bersuluh dengan nur amu cahzla rlahi'

Itffiiitu iluld n tryaiu : KCImt kantuli krytu-W fut brtubilart
kryeilhlt.
ryang t4uhlah fitlah Allah dalam kcadaan lamu bcrtobat kepada-Nya dan

kembali kcpae hukumjrutrrm-NP. Sdain iUr, pdiharalah dirimu dari seinua

pe$uafian png menimhrlkan maranan-Xp-

Wa oqiinwh shal@ : Mt diriknlah sanhltyng-

Kerjakanlah sembahFng dengen sebaik+aitnya' Sebab, sembahpng iul

.e"rpat " 
tiang agama. Semnanfng atan membuat kia selalu ingnt kepada

Tuhan dan menmgph difi kita mclakutan perbuatan keji dan muntar.

Wo I@ taharuat:fout :uytiffit : Dorio8orlofi kfrrttt rrtsiadi otwg-

orutg ynS iltotprs"Mtknt AIlalL

Ianganlah hmu mempersehrurtan stxleoxatrg dengen Alleh- Ithleskenlah

ibadatmu unmk-Np dm pditamtah sebait+aifuya scmua peritreh Allah dan

jafiilah scmua tarmgan-Xf-

Itfuut lg&ifu fun$a, dinuhut va buwt syila'ot : fut otutg-

orwW WW natuaihruifut agoru nenku lafu nweb maiadi bebrry
golotgot.

Ormgorang mryrft i51 edeleh mereka png menggenti ryme ffi dengen

^g 
m yilg scsd dm mcrcka mjadikan ?fFtrmnfrtrah menjadi bebcrapa aglme

dro ,rmrb, sAagAimaoa rctah dilahrtan olch orangfftrg Ehudi, Nasrani'

M4iusi, pra penpmbah beilala' dan para pemduk ^gam 5ang selah'

Knkt rrizbh linu tfutfufut\wt : W golotgot nurclafur qa
ytg otu di sis'op
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semuagolongan )ang menoeraiberaihn agamalaqg benar dan menimbulkan
[s1[egai macam bid'ah bersikeras de4gan pegangan mereka dan menlangka batrua
diri merekalah png benar.

KESIMPULAN

Dalam ayat-il,ztt ini, Allah memerintah Rasul-Np supala mengomentrasikan
diri semua pikiran dan perhatianrya kepada agarna Islam dan tidak ragu-ragu.
Sebab, itulah ryemapng sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia.

824

(33)Apabila manusia ditimpa bencana,
mercka memohon bpada Thhan, me-
reka kembali kepada-Nya, kemudian
apabila Ttrhan melepaslan mercta dari
bencana, segolongan dari mereka
mempersekumlan Ibhannya.

(34)Mercka mengingkari apa yang IGmi
datangkan kepadanp. Maka, nik-
matilah, kslak *amu ak n mcngehhui
akibat dari perbuatatrmu.

(35) Apalah IGmi pernah menunmlan dalil
png fuat bpada mereka, lalu dalil itu
menuturkan apa )ang mereka per-
sehththn?

(36)Apabila Kami memberikan kepada
manusia suatu mtrmat, gcmbirakanlah
mereka dengan rahmat i$ dan jika
mereka ditimpa oleh suatu beircana
lantaran perbuatan-perbuatan yang
telah mereka kerjatan, malca mereh
berputrrs asa.

(37)Apakah mereka tidak melihat bahwa
Allah menghamparkan rczeki-Np
kcpada siapa saja png dikehcndaki-
Np dan Dia menyempittaan kcpada
siapa png dikchendaki-Np. gesrag-
guhnya yang dcmikian iUr benar-bcnar
terdapat tanda-tanda )ang nyata bagi
kaumpngberiman.

rtfi;JYa#ti{,V;I;J$1"fr i.\E

ry#i.:";6f#ffi

1r:iwir$qsw.
^z ,l (.4
CUD-{I,

t)v'iw{
,'i6g-

"#',rlq;;"€:J"t$wffili
@.rw-itiLd;a,ic!#

'was:jwir$v;Ji
oiti.iiiiL+Wa)q"r0,i6

f9vs,w;68
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t"' mTffiff,t*ffi 'tl,b3*135';#6'E b#1 fi.., tI
,# ffiff*ffi4ffffi ' 

?'gi,t:b,^;s;dp;;1,5i
menghendaki keridhaan [llah, dan Q:jzrl;,,11
merekalah orang-orang yang mcn-
dapatlankcmcmangian.

,,,, mlm.ff#mffi Wifi c6 JrA {EaS:n"&rq
X#ffi ffit""tr ffi *utis.,3i*12$ u:#E;bU
nengnenoati keridhaanAllah, maka OiAjlr:i.ili'4i|
merckalah onmg{xang yang dilipat-
gandalanpahalanya.

TAFSIR

Wa i4?ao mossan noosa dhtunn da'au mbbalumt mwiibiitw ihihi :
Ap abib narusia ditinp a Mrcona, mercka msnolon kq ada Titan, rrcreka
ksntuAkqe-W.
Ictika onmg{raqg musyrik atau manusia padaumumrya ditimpa oleh suatu

malapetaka, baik berupa penpkit ataupun berupa kesukaran hidup, mereka pun
memohon kepada T[han dan kembali bertobat kepada-Np.

Tstmtma i4rto a4uaqalum minhu rulmann i4ut laiiqum minlrum
bi mbhildm yusyrihan : Ksttudian ryabib nnw melqaslran mereka
dari Qancaru, segolongon furi mercka manpenehnukan rumrya.
Apabila TUhan tclah melenlapkan bencana png menimpa suatu umat dan

memberikan kelapangan serta keja5aan, maka segolongan dari mereka kembali
mempersekutukan Allah.

Ii yffiout bt rroo oaninoaluott : Mercka maryingkari qa yry Kami
daotgkan kqodorya.

Biarlah mereka mengi4gkari nikmat-nikmat-Ku dan keikhlasan-Ku dengan
sesula hatin5a. Sesungguhnla mereka kelak akan menghadapi suatu hari, di mana

IGmi membuat perhituqpn atas semlra perbuatannla.

Fa wnont'utfa saaft ta'bmtaot : Maka, nibtutiW, kelak karru akan
marymhui akifu furi perbuaamw.

Oleh karena iur, nikmatilah epa png rclah IGmi berikan kepadamu untuk
sementara mktu. Iclak, kamu akan me4getahui apa akibat dari perbuatanmu
ketika kamu dilemparkan ke dalam neraka jahannam.
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An anulnoa 'abihim sul+haatun fa huwa yotakalbmu bimaa kaanuu
biltii y tlsy ihan : Apakah Katni p entah mctwruntlan fu lil yutt g lom kq ada
mcr*a, lalu dalil iu menwurlwt apa Wng merula penefutula n?

Apakah IQmi pernah menurunkan kepada orang-orang musyrik png
mempersekutukan Kami dengan berhala, suatu kitab lang membenarkan apa
pqg mercka katakan dan menunjukkan kebenaran dari apa yang mereka perbuat
iur? T[han tidak pernah menurunkan suatu kitab lang membenarkan perbuaan
mercka dan tidak pula mengutus rasul )ang men),etujui perbuaAn mereka. Apa
yang mereka kerjakan itu adalah anjuran hawa nafsurya sendiri.

W i4?to a4ztqrwn ruosa mhmatan farihuu bilua wa in tu-shibhum
sayyi<twn bimoa qoddtttut aidiihim i4zna hum yaqtw4huun : Apabila
Kani msnberikan srau ruhma kqada moilils ia, nala berymtbimhh mercla
dengod mluwt iru. lika merela dittmpa oleh suatu bencana lantamn
perfuaanaerbuann Wg telah mercla kcrjakan, mala merela berputus
asa.

Apabila Iqmi melimpehkan ratrmat, nikmat, kesuburan, dan kesehatan, maka
mereka pun bergembira-ria tanpa bersyukur. Tetapi ketika mereka ditimpa oleh
suanr bencana, mereka pun mudah berputus asa dan tidak bersabar.

A wa bm ysnru awullaalw yabs u4hur izqa lhwy ya-sy aa-u wd yaqdilu =
Apakah mercka tidok ntdihd balwa AlMt trunglwnp arkon raeki-|,{ya lcqada
siqa sQ a ywry dikehetdoki-W dan Dia matyemp itlwt raeki kq ada siap a
yng dikcltstdoki-tfu.

Apakah mercka tidak mengetahui bahwa senang dan susah itu datang dari
Allah. Mcngapa mereka tidak bersyukur jika memperoleh kesenangan, dan
mengapa mereka tidak mengharap pahala Allah ketika ditimpa oleh suatu bencana?

Allah memurahkan rereki-Np dan meluaskannla kepada siapa png Dia
kehendaki de4g;an tidak memandang, apakah orang inr mukmin ataukah kafir.
Dan meryempitkan re,zeki kepada siapa png dikehendaki-Np dengan tidak pula
m€mendeng mereka beriman atau kufur. Dunia ini brrkanlah tempat menerima
pahala arau siksa. Oleh karcnanla, wajiblah bagi semua hamba Allah untuk kembali
kepada-Nya, baik pada uaktu senang maupun waktu sulit.

Inulii dznafika b oowtil li qaumty yu'miruunt = SesungguhnyaWg
funikian iu berur-berur teilqat tanda-taildowg two bagi laumyang
btirnmt.

Sifrt Tbhan meluaskan re.nki kepada siapa png dikehendaki-Np dan
mcuyempittan rcrcki kepada siapa png dikehendaki-Np terdapat petuqiuk png
nru bagi orang lang mernbcnarkan keterangan-keterangan Allatl dan mengimani-
Nya.
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Fa aati dztl qurtu hqqaluu wal miskiina wabnos sabiili - Molca,

berilcanW lcepado leraba ia halotya yang terdelcat, dan (demikian pula)
kepada orutg miskin, dst ibrus sabil.

Oleh karena rvnki itu dari Allah, Dia 1ang melapangkan dan Dia pula yang

meq,empitkannp, maka berikanlah hak dari rezrki tersebut kepada mereka

yang berhak. Janganlatr kamu berlaku kikir atas apa )ang telah diberikan oleh
Allatr kepadamu. Berikanlah hak tersebut kepada kaum kerabat )ang dekat, orang

miskin, dan ibnus sabil.

Abu Hanifah berdalil dengan ryat ini bafua memberi nafkah kepada kerabat

png matram, baik lelaki ataupun perempuan, apabila kerabat tersebut hidup

fakir dan tidak sanggup berusaha, adalatr wajib hukumrya. Demikian pula bagi

orang yang mirmpu memenuhi kebutuhan orang miskin, apabila kondisi si miskin
sangat membutuhkan pertolongan. Musafir yang tidak mempuqai bekal juga

wajib ditolong, sekadar untuk menutupi kebutuhan hidupnla, sehingga dia bisa

sampai ke tempat hrjuan.

Dzaalika khairul lil la4ziina yuriiduuna waihallaahi wo ulaa-ikn
humul rufiihantn = Itu lebih baik bagi merd<n yang menghettdaki keridhaan
Allah, dan merelcaW orangorang yang mendapalun kemenangan.

Memberi harta kepada kaum kerabat, orang miskin, dan ibnus sabil
merupakan salah sahr perbuatan kebajiken png diterima oleh Allatt. Mereka
juga diridhai dan dibalas dengan patrala yang berlipat ganda. Semua apa )ang
mereka lala*an itu hendaklah dengan maksud unhrk memperoleh keridhaan Allah.
Bukan karena rip (pamer) dan sum'ah (mencari popularitas). Merekalah orang-

orang )ang mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat.

Wo maa aotaitum mir ribol li yarbuwa fii anwoalin naasi folaa
yorbuu 'indallaalri : Dan riba yang telah kamu keriakan agar dnpu
nunombah lnrta matwsia, mal<n lul iru tidak bertambah di sisi Allah.

Orang yang memberi suatu hadiah dengan maksud supala dibalas dengan

yaqg lebih banfak dari apa yang dia berikan atau dengan pemberian hadiah itu
dia akan dapat menarik suatu keuntungan 1ang lebih besar, maka atas hadiatt

png dia berikan itu tidak rcrdapat pahala di sisi Allah.

Diriwayatkan dari adh-Dhahak bahwa beliau berkata: 'Riba yang

dimaksudkan oleh a5at ini adalah 'riba lang hdal', pitu memberi hadiah dengan

malsud akan 6sa6ximapembdasan )ang lebih banyak dari png diberikan. Orang

png memberi riba yang hald tidak mendapat pahala ataupun dosa."

'Riba" di sini juga dinamakan 'hadiah" karena si pemberi bermaksud untuk

memperoleh keuntrangan yang lebih besar. Dengan demikian, riba terdiri atas

dua macam. Fertama, riba yang tidak menimbulkan dosa, dan kedua yang
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menimbulkan dosa b6ar. Riba png tidak menimbulkan dosa adalah memberi

hadiah atau membcri hibah dcngn malsud bisa mencrima kembdi png lebih

baryak daripada png dihadiahkan i$. Riba png mcndatangf,an dosa adalah riba

dalam jual-beli atau riba dalam utarg-piutang.

Wa nm ogtgitum min ukutin turiidtsttu wqiluiluhila uloo-lkt hutttnl
mudh'ifian : Dort ztkat yang knmu befikott (dengan) kanu maryhadaki
keidhaan Altah, maka merekalah omng'omng yans dilipatgandakan
palnlanW.

Barurgsiapa memberi sedekah unnrk mencari keridhaan Allatl, maka dialatt

orang )ang dilipatgandakan pembalasanrya. Dalam suatu hadis, Nabi bersabda:

'ndaktah bene&kah seseomng furi kanw ywtg ttumberikot sefunbang ouk furna
ytg dpemlctr furi trnta yung Wl, nulobtkan Albh maryontibtlv, hhr marclilaru
fun rnenynbu*owya wUk si penberi sedekah, sefugaimaru seseorwrg dari kanw
yotg maruliham aruk htfu rya sehingga se de*ah ywtg sebexr onak funm itu n e4i dt
lebih besar furiryfu Goutng Uhild.'

KESIMPULAN

Datam Eat-Eat ini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik, lang
merryerahkan diri kepada Allah sewaltu menghadapi bencana dan kembali kepada

kesyirikan setelah dia lepas dari bencana. Allah juga menjelaskan bahwa mereka

akan menghadapi suatu hari untuk diminAi pertanggultgiaurabanrya atas semua

apa )ang mereka kerjakan di dunia. Sesudah itu, Allatr menjelaskan keadaan

segolongan onug musyrik yang lain, pinr beribadat sesuai dengn kepentingannla

di dunia. Jika mereka mendaptkan nikmat, mercka merasa senang danjika merch
mendapatkur kesusahan, mereka putus asa. Allah menerangkan bahqa Dialatl
png melapangken dan meqempitkan rcrcki ses€orang. Oldt karena itu, Allatt
menghendaki supala omng fng dilapanglan re,ukirya mau rnenafkahkan hartanla

kepada kaum kerabittr)a, orang-omng miskin, dan ibnus sabil.
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(40)Allahlah png mcnjadikan lamu dan
mcmberi rezeki kepadamu. IGmudian
Dia mcmatikanmu dan menghidup-
kanmu, apakah ada dari orang-onng
(sezuatu) png kamu persekutukan
dcngan Alah dapat berhat sepeni itu?
lvlaha S\ci dan Maha Ttqggi Allah dari
segala png mereka persekutukan.

(41) lblah lahir kenrsakan di darat dan di
laut disebabkan oleh dosadosa yang
dilakukan manusia, supaya mereka
merasaken sebagian ganjaran @u-
kuman) atas perbuatannla. Mudah-
mudahan mereka kembali kcpada
kebcnaran.t

(A)Y,ortAkAn: "Berjalanlah kamu di bumi
dan lihatlah bagaimana akibat (nasrb)
semua orang )ang tclah lalu. IGba-
ryakan mercka adalah musyrikin. "

(43) Hadapkanlah pandanganmu terhadap
agama png lunrs sebehm datanghari
png tidak ada seorang pun dapat
menolaknla, png datang dari Allah.
Pada hari inr mereka bercerai-berai.

(44) Barangsiapa berlaku kutuq maka
tertimprlah mereka dengan bcncana
kckufurannla. nalangpiapa mengOrja-
lan amal saleh, paka (pahalan:ra juga)
unmk diri mereka. Mereka meiryiapfan
tempatpngmulia.

(45) Semua inr adalah supala Allah mem-
bcrikan pembalasan kspada mereka

)ang tclah bcriman dan mcngerjakan
amalan salch &ngan kcutarnaan-Np.
Scsunggunrya Allah tidak meiryukai
orang-onng pngkafir.

825
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TAFSIR

Allaaohul la-dzii khalaqakum tsutnma rozaqokum tsumma

ywniiukum tsurnmL yuhyiikum = Allah yang meniadikan l<attw dan
-menberi 

rezeki kepadamu. Kemudian Dia mematikanmu, dan

menghiduPlcnnnu.

Allahlatl yang Maha Esa, serta png berhak menerima ibadat dan pujaan

hamba. Itulah ruhan yang telatr menlaOftan kamu dalam bentuk png indah,

)^g Arh ;emberimu blrbagai reznki )ang telah diwujulkan di permukaan

bumi. Dia juga menguasai jiwamu dalam dunia, apabila ajalmu telatr sampai'

Pada hari kiamat nanti mereL dihidupkan kembali, supa5a masing-masmg dirimu

menerima Pembalasan

Hol min syurakaa.ikwn moy yaf,alu min dznalikwn min syai-in =

Apalrah ada dari orong-oroo[ gesrutu) yang lcanw persehttukan dengan

Allah daPa berbuat sePerti itu?

Apakatr ada di antara dewadeuamu yang kamu jadikan sebagai sekutu bagi

Allatr marnpu menciptakan kamu, memberi rezeki kepadamu, atau menghidupkan

kembali kamu pada hari kiamat? Berhala-berhala png kamu puja itu tidak akan

mampu berbuat seperti itu, tetapi mengapa kamu memujanya (meqambahnya)?

subhaanottuu wo ta'atlaa 'anntnaa yusyrikun = Maha suci dan Maha

Tlnggi Attah dari segala apayang mcreJa perselutulan'

Matra Suci Allah dan Maha Kudus. Oleh karena itu, janganlah kamu menyifati

Allah dengan suatu sifat yang tidak lapk. Jangan pula menpdikan sesuafir sebagai

sekutu Uali-Nya, sebab Allah itu Maha Tinggi png demikian itu.

zhahorul fosaadu fil bani wal bahri bi maa kosabat aidin nasi li
yu4ziiqaltum ba'ihal la4zii 'aniluu la,allahwn yarii'uw : Telal

*rrrp*t* kerusaknn di daru dan di laut disebablcan oleh dosa-dasa yang

dilntatkan manilsia, supaya merel<n merasal<nn s eb agian gani amn @mtnon)

atas perbufr an 
^o 

rt*. ivludah+rudnlwn nurelu kembali kep ada keb enar an'

Ketika manusia belum tamak kepada harta (menjadi materialis) dan belum

musyrik dengan kemeuahan dunia, maka dunia ini penuh dengan kebajikan dan

kejalaan, keamanan dan ketenteraman. Phda mulanp, manusia hidup dalam

t"6in.gi* sampai kemudian timbul rasa dengki, loba dan tamak, lang dilahirkan

(Oi..ritrt rikan) dalam berbagai corak. Maka, Allah mengutus nabi-nabi-Np

oo*t menlampaikan keterangan yang menggembirakan dan menyampaikan

p"ring.t o,- setain untuk menJntukan hukum di antara manusia dalam segala

h."* hal yang mereka perselisihkan. IGrena itu, timbullatr peltarungan antara

,*g O.* fU"rrl d- yr"g batal. Allah juga menyilsa orang-orang png durhaka
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dan membinasakan umat )ang ingkar. Dia mencabut keberkatan dari manusia

dan menyiksa mereka dengan mendatangkan bencana )ang memusnahkan harta

dan jiwarya, setringga mereka kembali kepada kebenaran.

Qul stituufil ar4hifan zttmukoifi fuaru 'aaqifutul laaziitu nh qoblu:
Katalan: 'BerjatanWt lamu di bumi dan lilntlah bagainona akibat (nasib)

semwt omng yang telah lalu.'

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu )ang musyrik: 'Pergilah kamu

ke berbagai negara dan perhatikan bekas-bekas sejarah png ditinggalkan oleh

umat-u-it png sebelumnla, lang mendustakan rasul. Bagaimana pula IGmi

telatr membinasakan mereka dengan suatu azab. IGmi jadikan mereka sebagai

suatu pelajaran bagi orang-orang (generasi) png datang sesudahrya.

Kaaru ak4saruhum musyrikiin : Kebanyalan mereka adalah musyrikin.

Azab png telatr menimpa mereka adalatr sebagai pembalasan )ang setimpal

atas pekerti mereka )ang mempersekutukan Allah dan mendustakan rasul-rasul-

Np. firman Allatr ini memberi pengertian batrva kerusakan dan kehancuran

bukanlatr karena mempersekunrkan Allah saja, teapi juga akibat perbuatan mereka

yang keji, walaupun tidak sampai pada derajat mempersekutukan Allah.

Fa aqim wajhatu lirtdiinil qayyimi min qabli ay ya'tiya yaumul ba marudda

bhiu mirullaahi : Hadqkarttah pandangawnu kq ada agwru yang lurus

sebelum datong hart yang tidak ada seofltttg pun dqat mmolaluya, yang

datang dart Ailalt.

Sesudatr Allatr mencegah orang kafir melakukan perbuatan-perbuatan keji,

maka Dia menyuruh para mukmin melaksanakan keuajibanqa. Allatl berfirman:

'Oleh karena keadaan seperti png sudatr dijelaskan itu, maka tempuhlah jalan

)ang telah digariskan oleh Allatr dan ikutilah spriatnla sebelum datang kepadamu

iruil.ng tidak dapat ditolak oleh siapa pun, laitu hari hisab, png Allah telah

memastikan kedatanganqa. "

Yauma-i4ziy yash+hadda,uu,n : fudy tnri itu meruka bercemi- bemi.

pada hari kiamat itu terpeshlah manusia dalam dua golongan menurut amalan

mereka masing-masing. Yaitu golongan penghuni surga dan golongan penghuni

neraka.

Man kafam fa ,abihi knftuhuu wa man 'amih sttulilwn fu li anfrnihim
yamhdunt : Mtangsiqa berlafu htfua nuka tenimpalah mcrcka dangon
-bencana 

kehrfurannya. Barangsiapa mengeriakan amal salch, malu

@alwtanya juga) wtuk dii me|ka. Mercka menywkan tuvat yCItg ttwlia.
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Orang png menyangtal kebenaran dan tidak mau beriman kcpada Allah,
tetapi justru meqgerjakan kejaluun dan perbuatan dosa, maka dia sendirilah
png memikul dosanla dan png menerima akibatnla. Barangsiapa mengerjaken

amal-amal png saleh dan menaati Allah, maka semua kebajikan png dia perolett
adalah untuk kepentingan dirinla sendiri dan unnrk dirimulah dia menyiapkan
tempat kembali png mulia.

Li yajziyal b4ziitu urmtnau wa 'anrulush shaaliluati min ladhlihii :
Semtn iru adalah supaya Allah monbenkan panbalasan kqada metekn
yang telah beritnon don mmgerjatan attwlan saleh doryan keutanoan-f,Iya.

Allah memisatrkan orang-orang png beriman dari orangorang png kafir
pada hari akhirat adalah unurk memberi pembalasan kepada orang-orang mukmin
dan mengerjakan amalan-amalan saleh dengan surga )ang tinggi.

Inruhur loa ydnbbul koafiriin : Sesmggulary Allah tiM, motyukai otwg-
oftngwg Wr.
Allah sangat membenci semua orang )ang kafir. Mereka itu akan dibenatnkan

ke dalam azarb yangkekal disebabkan oleh perbuatan mereka fngteji dan jahat

di dunia. Alat ini mengandung ancaman bagi orangorang )aog kafir itu.

KESIMPULAN

Dalam Eat-Eat ini, Allah menjelaskan bahua kerusakan dan kekecewaan
png terjadi di alam dunia disebabkan oleh perbuatan manusia pqg melanggar
perintah-perintah-N1a, mengerjakan perbuatan maksiat, dan merajalelanp
ketamakan dankezaliman. Selainitu, Allahjugamenjelaskanbahwa, sebagaimula

umat{rmat terdahulu dibinasakan lantaran kekafiran dan kezalimannla, manusia

setarang pun dibinasakan karena kemaksiatan-kemaksiatan png mereka lakufan.

Sesudatr ifi Allah menyuruh Rasul-Np dan para mukmin agar tetap bertahan

dalam agarna png benar sebelum daung hari hisab @erhitungan amal). Pada

hari itu, manusia akan berpisah menjadi dua golongan. Golongan masuk surga

dan golongan masuk neraka. Masing-masing bertanggung jawab atat semua amal

perbuatannla.

826

(46)Dan di antara tanda-tanda bbesaran
Allah adalah mengirimfan anEn png
mcnggc,mbirakan kcpadamu, supala
kamu mcrasalan sebagian rahat-Nla,
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supala bcrlayarlah pcrahu dengan
pcrintah Allah, dan supala kamu

mencari kcutamaan-Np. Mudah-
mudahan lamu mcnsyuhri-Np.'

(47)Dan sungguh, IGmi tclah menguns
sebclummu beberapa rasul kcpada
kaum mereka. lvlaka, para rasul inr
datang mcmbawa berbagai macam
kctcrangan, Ialu Kami ncmberikan

. pcmbalasan kepada orang-onng )ang
berdosa dan memanglah tclah menjadi
suahr hakbagi Kami untukmenolong
orangorangmukmin.

(,$8)Allah yang mengi66 angin yang
kemudian mengepulkan awan, dan
Allahlah png meiryhamparkan awan

itu di langit sebagaimana png Allah
kchc,ndaki. Dia mcqiadikan awan io
bertumpuk-tumpuk, lalu engkau
melihat hujan keluar dari celah-
celahnla. Apabila Allah mcnurunlan
hujan itu kcpada siapa png Dia
kehendaki dari hamba-hamba-Nla,
mara tibadba bcrgcmbiralah mcrcka.D

(49) Walaupm scbclum tujan diturunkan,
mereka adalah orang-orang yang
berputus asa.

(50) r ita621 dampsk rahrnat Allah, bagai-
mana Dia menghidupkan (meiryubur-
ten) bumi png scbelumnya kcring.
Scsungguhnya Tbhan yang Maha
Bcrhrasa, dapat mengfi&plan scmua
png mati. Allah itu Maha Bcrkuasa
aas tiap scsuatu.tr

(51) Dan jika I(ami mcngi6s angrn, lalu
mefeka mglihit fenaman:tanrmannlA

mcnjadi kuning, trnmlah scsudah itu
mcrcka tctap mcngufuri Allah.E

xi.iJyf-,a#Urlcfi'll;
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o':,".il i:Hll#il,"Tll--Hi!irarptua'g;y;t#8ry
:ffilHffiftffi?$tr ' \- {vyWt
ora4g-oftmg png nrli, apabila mereka
telah berbalik ke belakang (ingkar).

63)EneraurH#.'yH?T[T1T'&WV;!y*ffi

l'ffi:'iHil,#1**t-Jm: e$;-frwwg-6*1
kankepada onng-onmg yang beriman
kepada alat-alat Kami, lalu mereka
meqarahkan diri.B

TAFSIR

Wa min ooyaatihii ay yunihr riyoalu nubasy-syfuaaiw wa li yudziiqahtm
mir ruhmdiltii wa Ii tqirfuauulht bi anrihii wa ti tabughut min fadhlihii :
Dan di awam tanda-tanda l<ebesamn Allah adalah mengirimkan angin yang
menggembimlun kamu, supaya lunu memsalwn sebagian rulottat-Nya,
sry atv berlaywrhlt p emhu dengan p eintolt Allah, dott supaya lamu mmcari
keutatnaan-Irlya.

Di antara dalil png terdapat pada alam, png menunjukkan batrwa Allahlatl
yang menciptakan alam, bersifut kuasa, mengetatrui segala sesuatu dan
berkehendak, memiliki segala hal, memberikan hidup dan mematikan adalah
angin png menggembirakan kita dengan turunnla hujan, mengawinkan bunga
(peryrcrbukan) pepohonan hingga terjadilah buah, dan menggerakkanperahu png
tengah berla5ar. Selain inr, juga menunjukkan kepada kia tenang sebagian ratrmat-
Np dan iradat-Np, supqa kita dapat mencari sebagian keutamaan Allah.

Wa b'allakutn tasyktrruun : Mudah-mudahon karnu menrytfuri-l,lya.

Allah menganugerahkan )ang seperti itu supala kamu mensyukuri-N>a.

Wa bqod anabut min qablikn rusulan ilm qaumihim fa jaa-uuhun bil
bayyiluati fun taqamnaa minal la4ziitu qjmmw wa luaru haqqan'abinoa
tushrul mu'miniin : Dan sungguh, Kami telah mengutus sebelwnmu
beberrya rusul kqada kawn mercka. Mala, pam msul in dawry membwa
berbagai macatn ketemngan, lalu Kani memberilant pembalasan kqada

It I(aidon dmgaa 3.,16: al-Ahryaf; S.27: arNamf S.45: al-Jaersipfo 5.9: s,7tlola\ 27;
dan bagh aural S.2: d-B.qanh.



luz 2l Sfrru 30: u-Ruum 3t89

oftmg-oftmg yng betfrtsta don manangw telah mmiadi suatu lwk bagi

Ihmi unlt* menolong orung -orung mubnh.

Sungguh, IQmi telah mengutus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-

masing sebelummu, hai Muhammad. Mercka meryampaikan berbagai keterangan

dan menlampaikan apt-a1at kitab suci 1ang diturunfan kepadarya. Karena itu,

berimanlatr sebagian kaummu kepada rasul-rasul tersebut dan sebagian png lain

menlangkalrya. IGmi menyiksa merekalaqg berbuat dosa danKami melepaskan

mereka png beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Np. I(2mi juga

berbuat seperti itu kepada mereka png berbuat dosa dengan memberikan azab

png berat. Itulatl sunnatr Allatr png telatr ditetapkan untuk hamba-hamba-Nla.

Alloahut la4zii yunitur riyoatw fa U+siiru salwabanfa yabsu4httltuufrs

sarnat-i kaifa ya-syaa'u wa yai'aluhuu khafan fa taml wadqa yaldtryiu

min Htiloahhii la i4lo4 a-shaaba bihii trtoy y6-syat-a min 'ibaodiltii i'
dzruhum yaitab-syiruan : Allah Wry milgirim angin WW kctttudian

mengepulkan owan, dan Allaltlolt yang marylwtparlant a4,an itu di httgit
sebagainatuWg AQatt lrehendoki. Dia matiadikan av,on itu berumpuk-

tumpuk, lalu kamu melihu hujan kchrar dari celabcela@a. Apobila Allah

msarw*nt lwjan iu kqada srqaymg Alhlt kehodaki dari lanfu-lnnba-
W, nulatiba-tiba meneka beryembim.

Allatr png mengirim angin, lalu membuat awm berarak-arakan menrut
kelendak-Np. Tbrkadang auan itu terletak bersusun-susun, lalu turunlatl hujan

pada bagian-bagian bumi png dikehendaki oldr Tirhan. Dengan turunnla hujan,

maka gembiralatr mereka png mendapatkanhujan itu dan suburlah bumi tempat

mereka bercocok tanam.

Wa in lroanuu min qabli uy ltt ryutb 'abihim min qablihii b mublfiin :
Walaupun sebelwn lwian diturw*an, mercko adolah oranS-ofimg yang

berputus asa.

Mercka sangat membutuhkan hujan. Setelah hampir punrs asa mengharapkan

hujan prg tidak kunjung turun, tiba-tiba hujan pun turun sepefti dicurahkan dari

langit, sehingga kembali menghlaulah tanah-tanatt mereka.

fun zhur itu M uri mlunatilluhi kaila yultyil ar4lu fu ' da modihog =
Lihdlott dotwk rulmd Alloh, tugainou Dia n4gl@kan @wytttu*an)
btttni yng sebelurntry kerhg.

Srahai Rasul, lihatlah daerah bekas hujan )ang t€lah meng[ijau dengan

turnbuhrya berbagai tanaltan, baik yang merarrbat maupun berpohon. Kcsemua

itu menunjukkan kebesaran kodrat Allah.

'r:,
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Inna dztalikt b mulEil mauu : Sesunggulnrya fulan yang Maha
Berhtasa dqat nenghifupkan semilayng mai.

Allah png berkuasa meqghidupkan tanah png telah mati ftering kerontang
sehingga umaman-tanamannla pun mati) dengan mendatangkan hujan, tentulah
berkuasa menghifupkan orang )ang telah meninggal dan membangkitkan mereka
dari kubur masing-masing.

Wa huwa 'alat hili syaiin qadiir : Allah itu Mala Berlansa atas tiop
seswrtu.

Tidak ada png dapat memperlemah Allah unhrk menghidupkan kembali
semua orang dan membangkitkan kamu dari kubur. Hal itu sangat mudah bagi-
N1a, karena Dia itu Maha Berkuasa.

Wa bin anabtu riilwn fa mtultu mushlarml Ia zluhuu mim fu'dihii
yakfinnn : Dut jifu Kani matgirim angh, lalu mercka melilut tarupran-
tafinnonfiya ma{adi htnhg tqtuhlt sesudah in mercka taq mengufui
Allah.

Jika I(ami mengirimkan angin png panas atau angin png terlalu dingin
png membinasakan tanaman mereka, lalu tanaman itu menjadi funing kering,
tentulatl mereka png sudah bergembira inr menjadi orang-orang png me4gingkari
nikmat-nikmat Allah )ang telah pernah diouahkan kepadanp.

Mereka adalah kaum png jauh dari iman png sempunu, tidak berpegang
kepada agiutra Allah yang benar. IGrena itu, apabila mereka memperoleh
kebajikan, segeralah mereka menerimanla dengan riang gembira. Apabila
menghadapi masa sulit, para mukmin pqg benar akan senantiasa bertauakal
kepada Allatr. Mereka pun mensyukuri nikmat-Np. Apabila mereka menderita
kesukaran, maka perbanlaklah membaca istighfrr, berdoa, dan bersembahfng.
Mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah.

Fa innaka laa tusmi'ul rruttot wa laa twmi'wh shtmnad du'ot+ i4zru
walbu mudbiriin : Sesunggulnryu kotnt tidak dqd menperdangarkan
seruanmu kepada orang-orang yang telah mati dan tidak dapat
mmrpeilangarkawrya kqada omng-onmg Wg tuli, qobila nurckatelalt
berbalik ke belakong (inekar).

Janganlah kamu bcncdih hati, hai Muhammad, menghadapi perilaku mercka

)ang terus-menerus menolak kebenaran. Sebab, engf,au tidak akan sanggup
memberi pengertian kepada oratrg{rang musyrik png akalrya tclah mati itu,
sebagaimana engkau tidak sanggup memberi pcngertian kcpada mereka png
benar-benar telah meninggat, Jang tidak mempun5rai peilbngaran lagi. Engfau
tentulah tidak akan sanggup memperdcngarkan kencnaran @ada orag{rang
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)ang menulikan telingarya, sebagaimana engkau tidak mampu memperdengarkan

sesuatu kepada orang )ang benar-benar tuli, apabila dia telah membelakangimu.

Wa mm anta bi haadil 'umyi 'an dlroloolotiltim : Dtgluu tidak dapat
memberi pdtunjukkqada onmg buta dari kesaatanruya

Memberi petunjuk dan menyesatkan tidaklah masuk ke dalam kesang-
gupanmu. IQmu tidak akan sanggup memberi petunjuk kepada orang )ang
disesatkan oleh Allatr, karena hanla Allattlatl png memteri kepada siapa png
dikehendaki-Np dan membiarkan sesat kepada siapa pqg dikehendaki-Nya.

In tusmi'u illat ncy yu'minu bi aoyaailua fa hum muslimuun : h.glau
tidok dqat memperdengarkant sentuttrw, melainlant kqado onmg-orung
yang beriman kqada ayat-ayat KamL lalu merclia menyemhla n diri.

Engkau, hai Muhammad, hanla dapat memperdengarkan seruanmu kepada
orang-orang png beriman kepada dyat-ayat l(ami, png siap untuk beriman dan

ber-Islam. Sebab, merekalah )ang mau memahami kitab-kitab Allah, jika
mendengarnya dan kemudian mengamalkanrya. Mereka meryerahkan diri dan
tunduk kepada-Np.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan dalil-dalil keesaan-N1a dengan
mengirimkan angin png membaua hujan dan membuat peratru bisa berlayar di
lautan. Sesudah itu, Allatl menenangkan hati Nabi saw. dengan menerangkan
batrwaumat-umat terdatrulu pun mendustakan nabi masing-masing, png karenanp
Allah mengazab mereka. Allah berjanji bahwa pertolongan pasti akan diberikan
kepada orang-orang mukmin. Allah juga mengemukakan dalil-dalil png menunjuk
kepada keesaan-Np, kemungkinan bangkit dan berkumpul di padang mahspr.
hda akhirrya, Allah menjelaskan bahwa orang-orang png telah dibutakan mata
hatinla dan dimatikan hati nuraninya tidaklatr mau mendengarkan kebenaran,
walaupun berulang-ulang didengungf,an di telingarya.

827

(54) Allah tclah mcnciptakan lamu dari air
png lcmah, bmudian Dia mcncip-
takan rng se,bclumn:a lcmah mcnjadi
yang kuat. Sctclah umhh lilat, Dia
mcnjadilannya lcmbali l€mah dao Ea.
Dia meqiadilan apa yang Dia kehcn-

J;*{V{L.}4;itffi,$rlt
'C4rfiw#fii;tr".{$

d'ifl&rirM;



3192 Surat 30: u-krum luz 2l

daki, dan Dia Maha Mengetahui lagi
Maha Berkuasa.

(55) Pada hari terjadinya kiamat, ber-
sumpahlah seluruh orang png berdosa.
Mereka tidakberdiam di dalam kubur,
melainkan hanla sesaat saja. Demi-
kianlah mereka dipalingkan dari
kebenaran di dalam dunia.

(56) Mereka yang diberi ilmu dan iman
berkata: 'Sungguh, kamu telah ber-
diam menurut ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Allah hingga pada
waktu kamu dihidupkan kembali.
Maka, inilah had bangkit, akan tetapi
kamu tidak mengetahuinla. "

(57) hda hari itu, alasan-alasan uzur )ang
dikemukatan tidak lagi bennanfrat bagi
orang-onmg )ang zalim, demikian pula
permintaan untuk kembali bisa
mendapatkan keridhaan Allah.

(58) Sungguh IGmi telah membuat berbagai
perumpamaan bagi manusia dalam al-

Qur'an. Jika lamu membawa su,atu alat
kepada mereka, maka orang-orang
kafir berkaa: 'Kamu tidaklain adalah
oraqg png mengikuti kebatalan. "

(59) Demikianlah Allah mencap (mene-
tapkan) pada hati orang-orang )rmg
tidakmeiryetahui:

(CI) Makabersabarlahlamu, sesu4gguhnla - r
janji Allah itu pastiian 

-ffi;d; 
Ad

janganlah orang-orang )ang tidak
meyakini (kcbenaran ayat-Lyat Allah)
menggelisahkan kamu.

TAFSIR

Alloohd lo4zii khaloqokurn min dlw'fin tswnna j a'ola mim ba'di dlw'fin
quwwotan tsrmtma ja'ala mim ba'di quwwotin dhu'faw wa syaibafrn :
Allah telah menciptakon kamu dari air yang lcmah, lemudian Dia
mucbt&on yvtq sebefunny lenah nsliodi Wg hnt. SeteW tunhnt
htd, Dia nqiulikan W kqtfuA bruh don tuo.

J,4"6:iiy4#r6Jl5r3?'
$4YiWAV;.Aiivq
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Manusia melalui beberapa marhalah (fase), mula-mula dia tumbuh dari
nuthhtr Gperma) lang lemah, kemudian lahir sebagai bayi png juga dalarn kondisi
lematr. Berangsur-angsur dia tumbuh besar mencapai usia deuasa, mempunpi
tenaga dan kekuatan untuk bekerja dan berkarp. Pada puncaknla, mereka tua
dan kembali dalam kondisi lemah sepefti saat awalnla menginjakkan kaki di
dunia.

Proses perjalanan hidup manusia dari fase ke ftse atau dari satu masa ke

masa )ang lain merupafaq bukti png nlata bahwa Allatr itu Maha Berkuasa

untuk menciptakan apa )ang Dia kehendaki.

Yakhluqu maa ya-syao-u wa huwal 'aliimul qadiir : Dia menjadilan apa
yang Dia kehendaki, dan Dia Maln Mengaahui lagi Malw Berlansa.

Allatr menciptakan apa )ang Dia kehendaki, dari lemah, kuat, kemudian
kembali lematr. Allah Maha Mengetahui semua keadaan makhluk-Np, ldgi Maha
Berkuasa untuk menciptakan semua apa )ang dikehendaki-Nfa.

Wa yaumt toquumus su'atuyuqsimul mujrimuutu mao labi+suu glwila
soa'atin : Pada lnri terjadinya kiwrat, bercumpahlah seluruh otwry yang
berdosa. Merela tidak berdiam di dalam fubun melainlant lwrya sesaot
saja.

IGtika hari kiamat (sa'at)tiba, di mana Allah menghidupkan (membangkitkan)

kembali makhluk dari kuburrya, orang-orang png berdosa )ang meryangkal
kebenaran seuaktu masih hidup di dunia mengatakan bahwa dirinp harya sebentar

berada di dalam kubur.

Memang sudah biasa orang png diancam akan mendapat bencana merasa

sangat pendek waktu yang mereka nantikan untuk menghadapi bencana itu.
Sebalikrya, orang )ang dijanjikan akan mendapat kebajikan, mereka merasa sangat

lama waktu menunggu.

Ifu dztalilu luanuu yu'fukuun : Dmikianlah merela dipalinglan dari
lrebenamn di dunia.

Mereka png berdush mengatakan: 'Kami hanla sementara saja berdiam di
dalam kubur", sebagaimana mereka di dunia dahulu suka bersumpatr tentang
baryak hal. Padahal, mereka mengetahui bahwa mereka itu berdusta dalam
sumpahnp itu.

Wa qaalal la4ziirw tttttnl 'ibna wal iimoaru laqod hbis-tan fri kitoabillathi
ilaa yaumil balsi : Merckaywlg diberi ilmu dan iman berkata: "Sungguh,

lannu telah berdiam menurut ketentuan yang telah ditaaplan oleh Allalt
hing ga pada waku kanu dihidtplun lcembali.'
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Orang-orang png diberi kitab dan iman berkata kepada orang-orang )ang
ingkar: 'Kamu telah berdiam di dalam kuburmu sangat lama, sejak kematianmu
hingga pada hari kamu dibangkitkan kembali."

Fa hdzm yaumul balsi wa laakintukum kwttum laa ta'lamuun =
'Mal(a, inilnh hari bangkit, alan wapi lannu tidak mengetahuinya."

Inilah hari png dahulu kamu sangkal, sedangkan sekarang telatr terbukti
nlata. IGmu dahulu tidak mau mengakui bahwa hari kiamat adalatr hak @enar)
dan pasti akan terjadi.

Fa yauma-i4zil laa yanfa'ul b4ziiru zlnhmua ma'dzimtuhum wa laa
hton yusta'tabuun : Pada lnri itu, alasan-alnsan uzur yang dikemulalan
tidak lagi be@aot fugi orung-omng ytg znlim, demikim puln pemintaan
utttuk lantfuli madapatla n l@ridltoot Allah.

Maka, pada hari iu tidak beryuna lagi alasan-alasan )ang dikemukakan orang-
orang )ang zalim. Mereka tidak perlu lagi diberi kesempatan kembali ke dunia
untuk dapat bertobat seperti yang mereka minta. Tidak perlu pula diberi
kesempatan untuk mengerjakan perbuatan png dapat menghapus kesalahan dan
dosanya, karena hari kiamat adalah hari untuk menerima pembalasan belaka,
bukan hari untuk beramal.

Wa b qad. dlwrtbnaa lin naasifii hmdztl qw<tni min kulli ma+salin :
Don sungguh Kami telah mqnbrut berbagai perunpamaan bagi manusia
dalam al-Qur'an.

Kami (Allatr) telah menlatakan kepada manusia tentang sesuatu )ang hak
(benar) dan batal. Kami pun telah membuat berbagai perumpamaan )ang
menunjukkan keesaan Allah, hidup kembali Oangkit) pada hari akhir dari kubur
masing-masing. Tbtapi mereka tetap saja berpaling atau mengingkarinla, karena
sikaprya yang sombong dan berkepala batu.

Wa la-in ji'taltwn bi u-yail b yaqwtbnrul la4ziitw fufaruu in antum
illaa mubahilaun : Dan jika kanu membawa swfiu ayat kepada mereka,
malu omng-oftng lufir berluta:.oKamu tidak lain adalah omng yang
mengihrti lafutalan.'tl

Walaupunberbagai macam keerangan kamu sampaikan kepada mereka png
tidak mau beriman, tentulah mercka tetap saja menampitqa dan tetap mengatakan
bahwa apa )ang kamu datangkan itu hanplah dongengan nenek moJarrg zaman
purba.

" A)r"t ini somaloa &!gao S.(): hurs, !X-97.
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Ih ttzttlika yathba,ulluhu 'alaa qulunbil bdziitu lat ya'lamttun :
Demikiantah Athh mmcq @maaplan) pada hati ontng-oftmg yanS tidak

mengetahui.

Demikianlatr Allatr menutup hati orang-orang )ang tidak mengetahui hakikat

pelajaran dan keterangan yang engkau bawa kepada mereka, hai Muhammad.

Karenanla, mereka tidak dapat mematrami alat-alat Allah png dibacakan

kepadanya.

Fashbir inru wa'dallathi luqqun : Mala benabarlah kamu, sesunggultnya

janji Allah irupastilah berur.

I(arena itu, bersabarlah terhadap gangguan orang-orang musyrik dan

sampaikanlah kepada mereka risalah (vrahyu) TUhanmu. Sebab, janji Allah unruk

memberikan pertolongan kepadamu adalah benar.

Wa laa yasta-khiffannalul b4ziitw laa ywrqinuun : langanlah omng-

omng yang tidak mEakini (l<ebenamn ayat-ayat Allah) membimbanglan

lannu.

Janganlatr kamu risau dan berpikiran kacau @anik) 16ng menpbabkan kamu

tidak bisa menunaikan tugasmu menlampaikan risalatr karena perilaku kaum

musyrik )ang tidak pkin kepada adanla hari akhirat dan tidak membenarkan

adarya hari bangkit.

KESIMPULAN

Allah menjadikan manusia dalam beberapa fase, dari kondisi lemah menjadi

kuat dan kembali menjadi lematr. Sesudatr itu, Allah menerangkan keadaan hari

akhirat dan pembicaraan yang terjadi antara orang-orang png bernasib celaka

dan berbatragia pada masa itu. IGmudian Allah menjelaskan bahwa cukuplatt

perumpirmaan png diberikan datam al-Qur'an. Rasulullah telah menunaikan

tugasnla dan memina lebih daripada inr adalatr semata-mata untuk memperlihatkan

sifat menantang.
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xxxl
LUQMAN
(Luqman)

Diturunkan di Meklrah sesudatr surat ash-Shaaffaat

kecuali ayat 28,29, dan 30 diturunkan di Madinah , 34 ayat

Sejarah lirnrn
Setelatr Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, sejumlah pendeta Yahudi

bertanp kepadanla: "Menurut kabar yang sampai kepada kami, kabarnla engkau

pernah mengatakan 'Dan tidaklatr kamu diberi ilmu, melainkan hanya sedikit

sekali.' Apakatr png engkau katakan itu untuk aku atau untuk kamu sendiri?"

Jawab Nabi: 'Yang sala maksudkan adalah untuk kita semua." Kata mereka:

"Bukankah engkau mengetahui bahwa kami telatr diberi Thurat )ang di dalamnya

terdapat semua penjelasan?" Nabi menjawab: 'Apa png disebut di dalam Thurat

itu hanplatr sedikit sekali bila dibandingkan dengan ilmu Allah." Berkenaan

dengan hal itu, maka turunlah ayat28,29, dan 30 dari surat Luqman ini.

Penyebab turunnla surat ini ialah adanppertanlaan dari orang-orang Quraisy

mengenai kisatr Luqman dan anaknla, serta mengenai sikap anaknya yang sangat

berbakti kepada orang tuanla.

Kaitan dengan Surat Sebelumnla

Adapun persesuaiannya dengan surat )ang telatr lalu (ar-Ruum) adalah:

1. Dalam surat )ang telah lalu, Tirhan menjelaskan bahwa Dia telah membuat

berbagai perumpamaan dalam al-Qur'an untuk manusia. Dalam permulaan

surat ini, T\rhan kembali mengispratkan hal itu.

2. Dalam surat yang telah lalu, T\rhan meryatakan bahwa, walaupun berbagai

macam keterangan disampaikan, orang-orang kafir tetap berkata: "I(amu

(Muhammad dan para pengikutnla) mengemukakan sesuatu png keliru."
Dalam surat ini, Tbhan menerangkan bahwa apabila Nabi membaca ayat-

alat Allah, maka orang-orang musyrik membelakanginya dengan penuh

keangkuhan.

3. Dalam surat )ang telah lalu, T\rhan mengatakan bahwa Dialah yang

menciptakan makhluk pada permulaanrya, maka Dia juga menghidupkannp

kembali pada hari kiamat. Hal itu lebih mudatr bagi-Np. Dalam surat ini,

T[han mlnptatan batrwa menjadikan makhluk dan menghidupkan kembali

sama dengan menjadikan orang-seorang.
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4. Dalam surat )ang telatr lalu, Tirhan menjelaskan bahwa orang-orang musyrik,
bila ditimpa suaru bencana, mereka kembali kepada nrhan. Tetapi bila
mendapatkan rahmat, segolongan di antara mereka mempersekutukan Tirhan.
Dalam surat ini T[han mengatakan bahwa apabila mereka ditelan ombak,
mereka berdoa kepada Allatr dengan hati png sejujur-jujurnp. rbtapi apabila
mereka telah selamat sampai ke darat, di antara mereka ada png menepati
apa )ang telah diucapkan di tengah laut dan ada pula png mengingkarinp.
Dalam surat )ang telah lalu, T[han menerangkan masalah peperangan ]ang
terjadi antara dua kerajaan besar karena tamak kepada dunia, lakni Romawi
Timur dan Persia. Dalam surat ini, Allah menerangkan kisah r*r-g budak
png tidak menyukai dunia dan menasiatkan kepada anakrya supala bersabar
dan berlaku damai.

5.
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(1)

(2)

(3)

(4)

828

4t#4l>---+
Dengan (menyebut) rwma Allah yang Maha Pemumh,

yang s etuntias a mencumhlan mhmat -I'lya

Alif laammiim.

Itulah ayat-aPt kitab Png hakim.

Menjadi petunjuk dan rahmat bagi

semua onmg yang berbuat ihsan.

Yaitu mereka png mendirikan sem- ') /
bahyang, memberikan zakat, dar P
meyakini adanp hari altirat.

o, 
f;ff ltt #li,:::X'Ijiliil 6o$iJti.{fii;uit t :$;r
orang-orang yang mendaPatkan
kemenangan.

TAFSIR

Alhn taam miim : Allahtnhyang lebih mengetahui apa maksudnya.

Ttrhan memulai surat ini, seperti surat-surat png diturunkan pada periode

Mekkah, dengan huruf-huruf hijaiph, sama dengan permulaan surat al-Baqarah.

Tlllw aayaatut kitaabil twkiim : Itulnh ayat-ayat kitab yang hakim.

Ayat-a1at dari surat ini adalah ayat-ayat al-Qur'an )ang sangat teguh

penyusunannla, sangat jauh jangkauanrya, )ang sedikit pun tidak terdapat cacat

Oantidak bertentangan antara alat )ang satu dengan alat png lain'

fludaw wa mlnnatal lil mutainiin. Nla4ziitw yuqihnuwush slwlaata wa

yu,tuuruz ztt@oto wa hum bil aa-khiruti hum yuuqinuun : Meniadi
-petunjuk 

dan mhmat bagi semn ontilg yang berhtat iluan. Yairu merela
'yang 

mendirikan sembattyang, memberilant zqka4 dan mqakini adanya hari

alilimt.

A>at-Eat al-Qur'an ini adalatr penrnjuk dan sumber kebajikan dan keberkatan

untuk semua manusia.

.KILY\dB
? 4t2,.,2. 1idlrt9$b

&fjil'p{;olr,
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IGnptaan sejarah membuktikan bahwa 'Risalah Muhammad"-lah lang
membuka kebajikan bagi alam ini dan permulaan masa 'ilmu dan pengetahuan",
baik di timur maupun di barat.

Hanla saja, lang dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petuqiuk al-Qur'an
dan mengenlam rahmat-Np adalah orang-orang png meningkatkan amal dan
perbuatannla, mengikhlaskan niatnp kepada Allah, sertame-mumqabah-kannya.

Di anara tanda-tanda ihsan adalah mendirikan sembatrpng sebagai penenang

hati dan mengeluarkan zakat untuk kepentingan maslarakat, selain mereka
mepkini adanla hari akhirat. Karena itu, mereka beramal untuk hari kiamat dan
menyiapkan diri untuk menghadapinp.

Uha-ilu 'alaa hudam mir mbbihin wa uba-ilw humul muflihuun :
Merelalah yang bemda di atas perunjuk Tfuhannya, dan merelalah omng-
omng yang mendapatl(an l@menangan.

Mereka itulah png menggunakan penerangan dengan catrala dari TUhannya,
dan merekalah orang-orang )ang mendapatkan kemenangan (kebahagiaan). Kita
tidak akan memperoleh kemenangan, melainkan dalam kepkinan dan keimanan.

Dalam
dan rahmat
orang yang
hari akhirat.

KESIMPU LAN

ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk
bagi orang-orang )ang menyembah Dia dengan tulus ikhlas. Yaitu,
mendirikan sembahyang, memberikan zak,at, dan meyakini adanla

829

(6) Di antara manusia ada png membeli
semua hal png melalaikan kebajikan
tanpa ilmu untukmenyesatkan manu-
sia dari jalan Allah dan menjadikanrya
sebagai bahan ejekan. Merekalah
onmg-onmg png mendap at azab yang
menghinakan.

Apabila ayat-ayat Kami dibaca untuk-
nya, niscaya dia berbalik menyom-
bongkan diri, seolah-olah dia belum
pern4h mendengarnla, seolah-olah di
kedua telinganya ada penyakit tuli.
Maka, gembirakanlah dia dengan azab
png pedih.

W:isWJ'eA$;E:rtv
#-,$a:;#W1#iQ'"&

(7)



luz 2l Surat 3l: hqman 3201

(8) Sesungguhnla mereka lang beriman

dan mengerjakan amal saleh, bagiqa
nikrnat surga.

,1\t;tfi
4-z J,t,i- All

rjL

fz ..ti.-

'oYr{iJeUA
'r$51

a$r
'ai$y

\51

3r
,ly)u.

tt
,9

'l/ .,
,WI

wl

-Lc.co' jf;,l"ff ,,['#,t:filTll#,;'ffffi d4]b-tJr;;'
Keras tuntutan-Np lagi Maha tlakim.

TAFSIR

Wa mirun ruasi may yasytarii lahwal hadii+si li yu4hilla 'an sabiilillnahi
bi ghairi'ilmiw wa yatta-khi4zt haa huzuwan : Di antam mnnusia ada

yang membeli semua lwl yang melalnilun kebaiilan tanpa ilmu untuk

menyesatl@n manusia dari ialnn Allah dnn menjadil<annya sebagai balwn

ejelan.

Inilah al-Qur'an png diturunkan untuk menjadi petunjuk dan rahmat png
mengandung ayat-ayatlang nlata, rahasia-ratrasia png dalam, dan hikmah-hikmah

yang tinggi. Walaupun demikian, ada juga sebagian manusia yang membeli buku-

buku cerita untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan ayat-

alat-Nla sebagai batran ejekan.

Mendengar musik untuk sekadar mendinginkan pikiran dan mendengarkan

npnyian yang mempunpi arti png baik dan mengandung makna )ang dalam

tidaklah bertentangan dengan agama, asal saja tidak menyia-nyiakan sesuatu

kewajiban. Nyanyian-npnyian yang melanggar kesopanan atau merangsang

timbulnp nafsu seksual, itulah yang haram dan yang masuk ke dalam perkataan

"l.ahwal hadiitsi" yang terkandung dalam apt ini.

Ulan-ilu lahum 'a-dztabum muhiin : Merelalah omng-orang yang

mendapat aub Yang menghinalan.

Mereka lang menukar kebajikan dengan kejahatan dan menukar petunjuk

dengan dosa akan memperoleh azab yangsangat menghinakan pada hari kiamat.

Sebab, mereka menghinakan dan melawan kebenaran.

Wa i4zta tutlaa 'alaihi aayaatunaa wallaa mustakbirun lea'al lam
yasma,haa kt anru fii u4zuruihi waqmn : Apabila awt-awt l{ami dibaca

untulorya, niscaya dia berbalikmenyombongl@n diri, seololt-olah dia belum

pernah mendengantya, seolah-olah di kehn tulwanya ada penyakit ruli.

Apabila alat-alat al-Qur'an dibacakan kepada orang-orang png menukar

kitab Allatl dengan buku-buku cerita png tidak berguna, maka mereka akan

membelakanginla dengan rasa congkak dan mencelarya. Dalam hal ini, mereka

sama dengan orang Png tuli.



32o2 Surat 3l: Luqman luz 2l

Fa basy-syirhu bi 'a4zsabin ariim : Malra, gembimlanttnh dia dcngan
azab yang pedih.

oleh karena itu, jelaskanlah kepadanp batrwa mereka akan mendapatkan
azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak.

Iwwl h4ziiru utmanuuwa 'amihrsh shaalihaui hhumjanruatrn rw'iim.Khaalidiirw : sesungguhnyameretayangberimandanmengerjalan
amal saleh, baginya adalah nilorat sutga. Merela ketal di aatamnyi.
orang-orang )ang mengambil manfrat dari al-eur'an, merekalah orang png

beriman dan mengerjakan amar saleh, serta merekalah )ang mendapat-surgi
png penuh dengan kenikmatan. Mereka itu berada di dalamnp untuk selama-
lamanla.

Wa'dallaahi haqqan : Sebagai janji Athh yang bennr.

Apa png Kami jelaskan itu pasti akan terjadi, karena hal itu merupakan
janji Allah png pasti ditepati.

wa huwal 'aziizul hakiim : Dan Alhh itu Mata l{ems runtatan-Irlya hgi
Maha Hakim.

Allah Maha l(eras {untutan-Np, dan Maha Keras siksa-Np png akan
ditimpakan kepada orang-orang png menghalangi orang lain untuk menerima
jalan Allatr. selain itu, juga Maha Hakim dalam menyelesaikan semua masalah
makhluk-Np.

Sebab furun ayat

Ayat ini turun mengenai pribadi an-Nadhr ibn al-Harits. Dia adalah seorang
pedagang png sering pergi ke persia. Di sana dia membeli buku-buku berbahasi
Persia png isinp dibacakan kepada orang-orang euraisy. Dia berkata: -IGlau
Muhammad menjelaskan kepadamu cerita kaum Ad dan Tsamud, aku
menceritakan kisah Bahram dan raja-raja persia, serta raja-raja Hiratr. " sebagian
muslim merasa serumg mendengar cerita-ceria itu, dan tidak mau lagi mendeigar
cerita al-Qur'an.

Ada riwa5at png menlabutkan batrua an-Nadhr membeli biduania-biduania.
Apabila dia mengetatrui batrua ada orang png ingin masuk Islam, maka fix pun
menyuruh biduanita tersebut pergi berryanyi dengan tujuan membaalkan niat
orang )ang ingin masuk Islam itu.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menjelaskan golongan manusia png berusatra
memalingkan umat dari membaca Kitab Allah dengan memberikan buku-buku
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bacaan cabul dan berisi kisah-kisah )ang tidak berguna kepada mereka. Atau
sengaja mengadakan acara musik png penuh dengan maksiat untuk menghambat
manusia menerima dan melaksanakan jalan Allah.

Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang png mengimani al-Qur'an dan
mengamalkan petunjuk-petunjuknp akan diberi surga )ang ditinggi, dan mereka
kekal di dalamnp.

830

(10) Allah menjadikan langit tanpa tiang
png dapat kamu lihat dan Dia pun
telah menghunjamkan beberapa
gunung besar ke dalam bumi, supala
bumi tidak oleng, serta menebarkan
berbagai macam binatang di muka
bumi. IGmi telah menurunkan hujan
dari langit, lalu Kami tumbuhkan di
dalamnp segala macam pasangan
png indah.

(ll) InilahmakhlukAllah. Maka, perlihat- 1 Z .11t 4< 6v .. ,(< )tt-i1 ( r

kanlah kepada-Ku apa yang telah i-/'-J4td'-rJt'd,)bluiru;-t'u
diciptakan oreh sesembahanmu selain @S;Vag$EIV:#i,Allah. Sebenarnla, mereka )ang zalim
itu senantiasa'dalam kesesatan png
nlata.

TAFSIR

Khalaqas samatwaati bi ghairi 'amadin taruuruhaa : Allnh menjadilan
langit tanpa tiang yang dqat lamu lilwt.

Di antara dalil yang menunjukkan adanp kekuasaan Allatr adalatr penciptaan
langit png tujuh lapis dengan tanpa tiang png dapat kita lihat. Hanla langit-
langit itu bergantung di angkasa, semata-mata dengan kodrat (kekuasaan) T[han
png Maha Hakim.

Wa alqaa fil ar4hi mwaasiya an tamiidt bikum : Dan Dia pun telnh
mmghunjamkan beberrya gunung besar le dalam bumi, supqa bumi tidak
oleng.

Allah menjadikan gunung-gunung )ang besar di aras punggung bumi supala
bumi tidak oleng atau guncang.

+,l15qih1ifi.ewtitr
:&:*;',t*55i-"ll

UWg;i6;.Y:;Arydi({r'

"it@,9
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lva bats4safriltot min hilli dubbain : Sefiamqtebarlant berfugai macam
binatang di dahm bumi.

Allah menjadikan berbagai macam jenis binatang di muka bumi png tidak
dapat dihitung jumlahnla. Demikian pula bentuk dan warnanp, dan hanla Allahlatl
png mengetahuinp.

Wa anznltwa mirus samaa-i maa<n fa anbatnaa fiihaa min kulli znujin
luiim : Kani telnh menurunlan hujan dari langit, lalu Kami rumbuhlan
di dalamrrya segala mocam pasailgan yang indah.

Allah menurunkan hujan dari awan, maka menjadilah hujan itu sebagai
penyebab tumbuhnla berbagai macam tarurman )ang mempunlai warna png
indah dan manfaat )ang banlak.

Ha4zsa klwlqallaahi : Inilah makhlukAllah.

Apa png kamu saksikan, baik langit maupun bumi dan semua makhluk
yang ada di dalamnp, adalah makhluk Allah png tidak disekutui oleh seorang
pun.

Fa aruunii maa dzaa khalaqal la-dziina min duunihii : Malca,
perlihatlunlah kepada-Kt apa yang tehh diciptalun oleh sesembaluwnu
selain Allah.

Jelaskan kepada-I(u, wahai orang-orang musyrik )ang menyembah berhala:
'Apakah png telah diciptakan oleh dewa-deuamu (sesembahanmu) png kamu
jadikan sebagai sekutu bagi Allah?"

Balidt zlnalinuurufii dhalaalim nubiin : Seberuntya merelayang zalim
itu sennntiasa dalnm l<esesatanyang nyata.

Orang-orang )ang mempersekunrkan Allatl, )ang men)rembah selain Allatr,
berada dalam kebodohan dan kesesatan )ang nlata.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menetapkan keesaan-Np dan membatalkan
kesyirikan serta mencela orang-orang )ang mempersekutukan-Np itu.

83r

( 12) Dan suggrrh, IGmi telah m€mberikan
hihah kepada Luqman: "Syuhuilah
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AUah. Barangsiapa bersyukur, maka
sebenarnya dia bersyukur kepada
dirinya sendiri. Barangsiapa yang
mengingkari niknat, maka sesungguh-

rya Allah itu Maha Kap lagi Maha
Tbrpuji.'

(13)Ketilra Luqman berkata kcpada anak-
nya sewaktu memberikan pelajaran:

"Wahai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan
Allah, sesungguhnla mempersekuru-
kan Allah itu benar-benar suatu aniaya
yang besar."

(14) I(ami telah memerintahkan manusia
supala berbakti kepada ibu-bapatnla.
Ibunya yang mengandun$F dengan
menderita lemah yang berganda dan

barulah ibu tidakmenyusui setelah dua

tahun. Syukurilah Aku dan ibu-
bapalanu, kepada-Ku tempat kembali.

(15)Dan jika ibu-bapakmu menekan
(memalsa) kamu untuk memperseku-
tukan Aku dengan sesuatu )ang tidak
kamu ketahui, maka janganlah kamu
menaati keduanya, dan tetap per-
gaulilah keduanya secara makruf
(wajar) di dunia dan ikutilah jalan
orang yang kembali kepada-Ku.
IGmudian kepada-I(u tempat kembali-
mu, lalu Aku beritahukan kepadamu
apa )ang telah kamu kerjakan.

(16) Wahai anakku, sesungguhnya kesa-
lahan itu, walaupun seberat biji sawi
(sangat ringan), terletak di dalam
sebuah batu atau terletak di langit aau
terletak di dalam bumi, pastilah Allah
mendatangkannya. Sesungguhnya
Allah itu Maha Lrmbut lagi Maha
Mengetahui.

(17)Wahai anakku, dirikanlah sembah-
yang, suruhlah yang makruf dan

I Kaitbn dengan S.29: al-'Ankahrut;
S.2: al-Baqarah, 47 dao 233.
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cegahlah yang munkar, serta ber-
sabarlah terhadap bencana yang
menimpamu. Sesungguhnya yang
demikian itu benar-benar seteguh-
teguh pekerjaan.

(18) Janganlah kamu memalingkan muka
dari manusia dan janganlah kamu
berjalan dengan angkuh dan sombong
di muka bumi; sesrrngguhnp Allah
tidak menyukai orang-orang yang
angkuh lagi bermegah-megahaa.

(19)Berlakulah sederhana dalam per-
jalananmu dan rendahkanlah suaramu;
sesungguhnya seburuk-buruk suara
adalah suara keledai.

o,j|{t;Fbq\Si$fiViwr
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TAFSIR

Wa h qad aatairw fuqmaarul hikmata anisy kur lillaahi : Dan sungguh,
I{ami telah membeilan hilonah kepada btqman: 'gufurilah Allah.'

Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, dengan perintatr unftk
bersyukur kepada Allah atas semua nikmat png dicurahkan kepadanp dan
melaksanakan ketaatan serta menunaikan yang fardhu (wajib).

Allah memang telah memberi Luqman dengan hikmah, akal, paham, dan
amal, memberikan petunjuk untuk memperoleh makriftt png benar. Oleh karena
itu, Luqman menjadi seorang png hakim (mempunlai hikmah). Ini memberikan
pengertian bahwa anjuran Luqman png disampaikan kepada anaknp merupakan
ajaran-ajaran hikrirah, bukan dari wahyu. Hal ini didasarkan kepada pendapat
png benar bahwa Luqman adalah seorang hakim (orang bijak, filosof) dan bukan
seorang nabi.

Wa moy yasy*wfa inrumaa yasyhmt li tu[sihii : Bamngsiapa bercWfur
mala sebenanrya dia bercyuhtr kqada dirinya sendiri.

Orang )ang mensyukuri Allah, maka sebenarnla dia bersyukur untuk
kepentingan dirinla sendiri. Sebab, Allatl akan memberi patrala png baryak atas
kesyukurannla dan melepaskannp dari siksa.

Wa man lufaru fa inrullaalw glwniyyun lwmiid : Barungsiqa yang
manginglai nilorut, mnla saunggufuiya Allalt itu Maha Kaya lagi Mala
Terpuji.
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Orang )ang menlangkal nikmat Allah, tidak mau mensyukuri-N1a, berarti

membuat keburukan terhadap dirinp sendiri; Allah akan menyiksanp karena

penpngkalannp itu.

Inilatr Luqman al-Hakim, maka perhatikanlah wasiat dia png disampaikan

kepada anaknp. Luqman memang sangat menyukai kebajikan bagi anaknp.

Wa idz qaala luqmaanu libnihii wa huwa ya'i'zltultuu yaa buruyya laa
tusyrik billaahi intwsy syt fu la zhulmun 'a'zhiim : I{ertln ltqman berlata
kep ada analotya s evvaldu membe ilan p elai amn :' Wahai anal<ht, i anganlah

kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya
mempercehttul(an Allah iru benar-betwr swfiu aniayayang besar."

Ingatlah, watlai Rasul, pelajaran png diberikan oleh Luqman kepada anaknla,

ketika dia menyuruh anaknla untuk menyembah Allah semata, melarang

mempersekutukan Allah, serta menjelaskan bahwa, sesungguhqa syirik adalah

suatu aniaya besar. Luqman berkata: 'Wahai anakku, janganlah kamu

mempersekunrkan sesuatu dengan Allah, karena mempersekutukan Allah inr suatu

kezaliman (dosa) png besar. Tidak ada kezaliman )ang lebih besar daripada

perbuatan ini."
Kezaliman adalatr meletakkan sesuatu bukan pada tempatnp. Orang png

menyamakan makhluk dengan Pencipa (Iltalik) atau menlamakan berhala dengan

Allatr adalatr orang )ang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnla )ang benar.

Karena itu, pantaslatr dia dinamai zalim.

Inilatr kedudukan (funSi) Eah, yainl memberi pelajaran kepada anak-anaknla

dan menunjuki mereka kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kebinasaan.

Wa w ash-s lmitwl ircaatw bi waalidaihi : I{arni telah memefuuahkan lcqada
manusia supaya berbaWi kqada ibu-bapalorya.z

Allah memerintah manusia supala berbakti kepada ibu-bapaknp, menaati

keduanla, dan melaksanakan semua hakn>a.

Hamalat-hu ummuhuu wahnon 'alaa wahnin : Ibunya yang
mengandtngtya dcngan mmdcita lemah yang beryandn.

Manusia dikandung oleh ibunp dengan menderita kelemahan fisik png
makin hari semakin bertambatr berat, hingga sampai berakhirnp masa nifrs
(setelah melahirkan).

2 Baca juga S.17: al-Iraa', 23. Al-Qur'an mcngirbgi porintah tart @ada Alah dongan

menaati kepadr ihlbry.k.
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Wa fi-shaalultuu fii 'aamaini : Dan barulah ibu tidak menyusui setehh
dua tahun.

Sesudah bayi berumur dua tahun, barulah si ibu melepaskan susuannla"
Selama masa menyusui bayinp dalam waktu dua tahun, si ibu menderita berbagai
kesukaran, dan hanya Allahlah png dapat memberikan nilainp.

Allah memerintahkan kita supaya berbuat bakti kepada kedua orang tuanya,
tetapi di sini Allah hanla menjelaskan penyebab kita harus berbakti kepada ibu
saja. Hal yang demikian itu karena kesukaran 1ang diderita oleh si ibu adalah
lebih besar daripada kesukaran png diderita oleh si aph. Derita ibu adalah
sejak bayi masih dalam kandungan, uaktu melahirkan dan masamenyusui sampai
bayinp berumur sekitar dua tahun. Karenanla, Nabi menandaskan kepada orang
yang bertanla: 'Siapakah png lebih berhak menerima baktiku?" Jawab Nabi:
"Yang lebih berhak menerima baktimu adalah ibumu. " Tiga kali Nabi menekankan
yang demikian itu, dan barulah pada kali png keempat Nabi mengatakan 'kepada
ayahmu".

Perintah Allah kepada anak teramat jelas dalam firman di bawah ini.

Anisy kur lii wa liwaalidailu : S)ufurilah Afu dan ibu bapalonu.

Allah telah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Dia atas nikmat-
nikmat yang telah diterimanp. Selain itu, manusia juga diperintah untuk
mensyukuri ibu-bapaknp, karena kedua orang tua merupakan penyebab kelahiran
mereka di dunia. Orang tua juga telah menderita berbagai kesukaran dalam
mengasuh dan mendidik anaknla.

Ilayyal ma-shiir : Kepada-Kt tempat l<cmbali.

Engkau akan kembali kepada-Ifu, tegas Allah selanjurnla. Bukan kepada
yang selain Aku. Aku akan memberikan pembalasan terhadap semua amal
perbuatan yang telah kamu lakukan dan Aku akan menanyaimu tentang kesyu-
kuranmu terhadap nikmat-nikmat-Ifu dan kesyukuranmu terhadap ibu-bapakmu.

Sesudah Allah menjelaskan apa )ang harus dilakukan oleh seriap orang
terhadap kedua orang tuanla, maka Dia menerangkan datam masalah apa saja si
anak tidak boleh menaati orang tuanla.

.Wa in jaahadoalu 'aba an Wril@ bii maa laisa hla bihii 'ilmun fa loa
tu-thi'humaa : Dan jila ibu-bapalonu menelun (memal<sa) lamu unruk
mempenehttulan Aht dengan seswfiu yang tidak lamu l<etahui, janganlah
lamu menoati l<eduanya,

Jika orang ntamu mendesak supala kamu mempersekunrkan sesuatu dengan
Allah, maka janganlah kamu menaati ibu-bapakmu. Sebab, tidak ada ketaatan
bagi seorang makhluk dalam perbuatan durhaka kepada Allah.
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Ada riwayat )ang menlebutkan bahwa alat ini turun berkaitan dengan Sa'ad

ibn Waqqash, Beliau berkata: 'Setelatr aku masuk Islam, ibuku bersumpah tidak
akan makan dan tidak akan minum. Aku memohon agar beliau makan dan minum,

tetapi beliau tetap menolak. Beliau tetap bertatran pada pendiriannp. Pada hari
kedua, aku kembali meminta agar beliau mau makan dan minum, namun beliau

tetap juga menolaknya. Karena itu, aku pun berkata: 'Demi Allah, seandainya

ibu mempunlai seratus jiwa (nlaua), niscaya jiwa itu keluar satu persatu sebelum

aku meninggalkan agamaku'. Setelah ibuku melakini bahwa aku tidak akan surut
(mundur), barulah beliau mau makan lagi."

Wa shaahib humoa fr dun-ym ma'raufan : Dan tetap pergaulilah
l<eduanya secara makruf di dtnia.

Perlakukanlah kedua orang tuamu dalam semua masalah keduniaan dengan

cara yang paling baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusian )ang tinggi, seperti

tetap memberi makan, pakaian, perumahan, bergaul dengan baik, dan sebagainya.

Wat tabi' sabiila man aruaba ilayya : Dan ifutilah jalan omng yang

lcembali kqada-fu.

Ikutilah jalan orang png bertobat dari kesyirikannp, laitu kembali kepada

Islam dengan benar, mengikuti ajaran Muhammad, dan meneladani perilaku
orang-orang png saleh, serm pergaulilah mereka. Thrutilah jalan Allah dengan

paham tauhid, sikap ikhlas dan taat. Sebaliknla, janganlah menurutijalan ibu-
bapak png berbuat salah.

Tbumma ilayya marji'ukum fa urubbi-ttkum bi moa kuntwn tt'malu.un :
I{emudian kqada-fu tempat kembalimu, lalu Aht beritahulan kepadamu

apa yang telnh lamu l<erjalan.

Pada hari kiamat, tutur Allah lagi, kamu kembali kepada-Ku, lalu Aku
memberitahu kamu tentang apa Fng telah kamu kerjakan di dunia, dan Aku
memberi pembalasan atas amal pekerjaanmu.

Ayat 14 dan 15 ini adalah dua apt png menyelingi permulaan wasiat Luqman
png masih ada kelanjutannla.

Yaa bwtayya inruhuintaku mitsqmb lubbatim min kluflalinfa takun

fii slukhrutin au fis samaawaati au fil ar4hi ya'ti bilullaohu : Wahai

anal<ht, saungguhnya lcesalalun itu, wahupun sebemt biii sawi (sangat

ringan), terletak di dalam sebtnh baru atau terletak di langit atau terletak
di dnlam bumi, pastilah Allah mendannglannya.

Segala macam perbuatan, baik ataupun buruk, walaupun hanla seberat biji
sawi, terletak di suanr tempat )ang sangat tersembunyi, misalnla, atau di tengah-

tengatr batu, di tempat png paling tinggi, di langit atau di tempat png paling
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bawatr sepefti di dalam perut bumi, atau bertempat di sudut dunia mana pun,

Allatr pasti menghadirkannp pada hari kiamat, pitu ketika Allah menegakkan

timbangan amal )ang dilakukan dengan adil. Pada hari itu, Allah memberikan

pembalasan sesuai dengan nilai perbuatan

Inrullaalw la4hifun khabiir = SesungguW Allah itu Maha lzmbut hgi
Maln Maqaahui.

Allatr itu Maha Irmbut, ilmurya tembus kepada semua hal png tersembunyi.

Allatr mengetahui semua permasalahan )ang nlata (terlihat) dan yang tersembunyi.

Yaa buruyya aqimish slulaata : Walni anakJol diril(mlnh sefubalryang.

T\rnaikanlah sembahpng dengan qra )ang bisa mendapatkan ridha Allah.
Sembahpng png diridhai oleh Allah akan mampu mencegah kita melakukan

perbuatan keji dan munkar.

Wa'rnur bil ma'ruufi : Suruhlah melahtlanyang nubuf.

Suruhlah orang-orang unilk mengerjakan perbuatan png makruf sesuai

dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing.

Wanha 'anil munlur : Dan cegahlah dai (berbwt) yang munlar.

Cegahlatr manusia dari perbuatan matsiat dan perbuatan png haram lainrya,
png bisa membinasakan orang-orang )ang mengerjakannp dan menyebabkan

mereka dilemparkan ke dalam azab neraka.

Wash bir 'aha maa a-shaabalu : Serta bercabarlah terhadap bencana

yang menimpa lamu.

Jika kamu ditimpa oletr suatu musibah dalam usaha menyuruh yang makruf

dan mencegah yang munkar, maka hendaklatr bersabar atau tidak mudah berputus

asa. Sebaliknla, tetap selalu bersikap optimistis.

Inru dznalilu min 'azmil u.muw : Sesungguhnyayang demikian iru berur-
benar s et e guh+ e guh p elceri aan.

Sesungguhnp apa yang Aku perintahkan kepadamu untuk kamu kerjakan,

tegas Allah selanjutnla, adalatr permasalatran )ang diwajibkan oleh Allah kepada

hamba-Np karena fredahrya )ang amat besar dan manftatnla tidak saja diperoleh

di dunia, tetapi juga akan dipetik di akhirat.

Ada yang mengartikan firman Allatr ini sebagai berikut: Bersabarlah atas

bencana png menimpamu. Sebab, bersabar iO adalah sebaik-baik perangai dan

tanda keteguhan hati png harus dimiliki oleh semua orang )ang mencari jalan

kelepasan.
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Sesudatr Luqman menyuruh anaknya unnrk mengerjakan beberapa hal, maka

dia melarang anaknp melakukan beberapa hal pula, pitu:

Wa lu tu-slu'Jir hhadda.fu lin nusi = lutganlah lamu menulWWn
mulannu dari morusia.

Janganlah kamu memalingkan mukamu atau menoleh ke arah lain dari orang
png sedang berbicara denganmu atau sebaliknp akibat kesombonganmu. Tetapi

hadapkanlah mukamu kepada lawan bicaramu dengan \{ajah png jernih.

Wa laa tan-syifil ar4hi mamhan : Dan janganlah lamu berjalan dengan

anghth dan sombong di mulu bumi.

Inrullaalu laa yuhibbu kulla mukluaalin fa-khuur : Sesunggultnya Allah
tidak menyulai omng-oftmg yang anghth lagi bermegah-megalan.

Allah tidak menyukai omng{ftlltg png bermegah-megahan terhadap manusia,

baik dengan harta mereka, kemuliaan mereka ataupun dengan kekuatan mereka.

Karena itu, Allah mencegah kita berlaku sombong.

Waq shid fii masy-yilu : Berhhtlah sederhnrw dalam perjalananmu.

Berlakulatr sederhana dalam perjalananmu. Janganlah terlalu tergesa-gesa,

sebagaimana halnya, janganlah kamu terlalu. lamban.

Diriwalatkan dari Aisph batrwa beliau melihat seorang lelaki png berjalan
seperti orang )ang sangat lematr dan tidak mempunpi tenaga lagi, maka Aisyah
pun bertanp: 'Mengapa orang ini berjalanterlalu lambat?" Seseorang menjawab:
"Dia adalah penghulu fuqaha )ang sangat alim." Mendengar itu, Aisph
berkomentar: 'Umar adalah penghulu fuqatra, tetapi dia berjalan dengan sikap
yang gagah. Apabila dia berkata, dia bersuara sedikit keras dan apabila dia
memukul, maka pukulannp adalah keras."

Wagh dhndh min shawilu : Dan rendahlanlah swtmmu.

Rendatrkanlah @elankanlah) suaramu. Janganlah kamu mengera.skan suaramu
jika tidak perlu, karena bersuara lemah (agak pelan, tidak berisik) lebih
menyenangkan orang )ang mendengar.

Intu anluml ashwaati la slwwul hamiir : Sesungguhrrya seburuk-buruk
stnm adaWt swm lceledai.

Sekeji-keji dan seburuk-buruk suara adalah meninggikannya atau
mengeraskannp melebihi kadar png diperlukan. Demikianlah perilaku keledai.
Allah menyerupakan suara )ang keras tanpa diperlukan dengan suara keledai.
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KESIMPULAN

Dalam qat-alat ini, Allatr menjelaskan bahwa Dia telah memberikan hikmatt
kepada Luqman. IGmudian menjelaskan pelajaran png diberikan oleh Luqman
kepada anaknya, dan dalam celah-celah pelajaran Luqman itu, Allah menjelaskan
beberapa perintatr png bersifat umum png harus dilakukan oleh anak dalam
berbakti kepada orang tuanla, dan kewajiban mereka dalam memelihara hak-hak
Allah.

832

(20) Apakah kamu tidakmengetahui bahwa
Allah telah menundukkan semtta ,ang
ada di langit dan segala apa png ada

di bumi, serta menyempurnakan
nilanat-nilanat-Nla untuk kamu, baik
yang lahir maupun png batin? Di
antara manusia ada orang yang
bertengkar mcngenai Allah tanpa ilmu
dan tidak ada sesuatu petunjuk dan
tidak ada sesuatu kitab yang
memberikan penerangan.

(21) Apabila dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang Allah turunkan,
maka mereka menjawab: 'Kami
mengikuti agama yang dianut oleh
orang tua kami." Apakah mereka
mengikuti orang tuanya, meskipun
setan mengajak mereka kepada azab
neraka?3

Y!3!'s.$,6N.6rYW,{Ars

r#43$;ilWf,6%i:ff1
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TAFSIR

A lam tamu an ullaaht sakh-kharu lakum mao fis samaawaati wa ,noa

fil ardhi wa asba-glu 'alaikum ni'amahuu zlualtimtaw wa baalhitutan:
Apaluh lamu tidak mengetalui fulwa Allah telah menunfuld(an serun Wg
ada di langit dan segah apa yang ada di butni, serta menyernpurnalant
nilorut -nilorut -W untuk kamu, baik yang lahir maupun yang bain.

t Kaidon de4gan S.2: al-Baqarah" 170.
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Wahai manusia, apakah kamu tidak melihat dalil-dalil keesaan Allah pada

alam png terbenmng luas ini? Dialah yang telah menundukkan apa yang ada di
angkasa luar dan apa )ang ada di muka bumi kepadamu. Dia menjadikan untukmu
apa yang ada di dalamnla. Bukankah kamu dapat mempergunakan tenaga alam

untuk menundukkan air, udara, uap, dan segala macam zaruah, untuk
kemaslahatanmu? Dialah Thhan png telah menyempurnakan semua nikmat-Np
untuk kamu, baik yang lahir (terlihat) maupun yang batin (tidak terlihat).

Nikmat Allah sebenarnya tidak dapat dihitung jumlahnp. Ada yang n)ata,
yang kamu telah mengetahuinp, tetapi masih banpk lagi yang belum kamu
ketahui, dan akanjelas pada suatu saat kelak.

Wa minan rwasi may yujaadilufillaahi bi ghairi 'ilmiw wa laa hudaw wa

laa kitaabim muniir : Di antara manusia ada orang yang bertenglar
mengenai Allah tanpa ilmu dan tidak ada sesuatu pauniuk dan tidak adn
sesuatu kitab yang memberilan penemngan.

Walaupun demikian jelas nikmat Allah, sebagian manusia masih juga
membantah Allah tanpa dasar pengetahuan, baik yang berdasarkan akal maupun
yang berdasarkan dalil kitab suci )ang menguatkan apa yang mereka katakan itu.

Wa i4zaa qiila lahumu.t tabi'uu maa anznlallaahu qaaluu bal rwttabi'u
maa wajadnaa 'alaihi aabaaqnaa : Apabila dilatalan kqada merel<n,

ifutilah apa yang Allnh turunlan, makn merela manj awab : " I{ami mengihtti
agama yang dianut oleh omng tua l<ami."

Apabila dikatakan kepada orang-orang png membantah masalah keesaan

Allah "Ikutilah al-Qur'an (spriat) png telah diturunkan kepada Rasul-Np
(Muhammad)", maka mereka pun menjawab: 'Kami mengikuti agama orang-
orang tua kami, yang kami pandang benar."

A wa lau luarusy syailhaanu yad.'uuhum ilaa 'a4znabis sa'iir : Apalah
merela mmgih,tti omng tua mereka, meskipun setan mengajakmerela l<epada

amb nerala?

Apakah mereka mengikuti orang-orang tua mereka, walaupun orang-orang
tua itu tidak memahami apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk? Apakah mereka

tetap mengikuti orang tuanya, hanya berdasarkan hawa nafsu png ditumbuhkan
oleh setan png akan membawa mereka kepada azab jahannam?

Firman Allatr ini memberikan pengertian bahwa taklid buta (hanp mengikuti
tanpa dasar ilmu) adalah pekerjaan setan belaka.
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KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menghadapkan kembali pembicaraan-Nya kepada

orang-orang musyrik dan menegur mereka karena sikapnla yang dapat menyaksikan

berbagai dalil di jagat raya )ang menunjuk kepada keesaan Allah, tetapi mereka

tetap saja mengingkarinP.

833

(22) Barangsiapa mengikhlaskan ibadaurya

lapada Allah dan dia pun mengerjakan

ibadatnya dengan sebaik-baiknya,
maka sungguhlah dia telah berpegang
kepada tali yang kuat dan kePada

Allahlah tempat kembali seluruh amal
perbuatan.a

(23) Barangsiapa berlaku kufur, maka
janganlah kamu disedihkan oleh
kekufurannp. Kepada Kami tempat @.

kembali mereka, lalu I(ami beritahu-
kan kepada mereka apa )ang telah
mereka perbuat; sesungguhnya Allah
itu Maha Mengetahui seluruh isi hati
(dada).

paksakan mereka ke dalam azab Yang
sangat berat di akhirat.

TAFSIR

Wa may yuslim wajhahuu ilallaahi wa huwa muhsinun fa qadis tamsalw

bil'unvatil wuts qaa : Bamngsrapa mengil:hlaslan ibadatnya lcepada Allah
dan diapun mengerjalant ibadatnya dmgan sebaik-bailotya, m.al(fl sungguhlah

dia telah beryegang kepada taliyang hmt.

Orang yang menyembah Allah, tunduk dan khudhu' kepada-Np, serla berlaku

ihsan dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta

kemunkaran, maka dialah orang yang telah berpegang teguh kepada tali png
kuat.

'rE'ttfi(rljr$,\$3r.riyffi
ontihiyi'tJY"e3lt;!\

"G;4yj{'d1fr536;it,"#;€{Y!;x'!fJ5{;rtKl
i!,E ht'stilsA":l*r$liryh$wqw

4 KaitlGn dengan S.4: an-Nisaa', 125; S.l8: al-Kahfr, 230:, 5.2: al-Baqarah, 112,256.
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Firman Allah ini mengibaratkan orang yang bertawakal kepada Allah dan
tetap mengerjakan ketaatan dengan orang yang ingin memanjat gunung yang

tinggi dan memegang tali yang paling kuat, yang terjulur ke bawah.

Wa ilallaahi 'aaqibatul umuur : Dan l<epada Allahlnh tempat kembali
seluruh amal perbuatan.

Tempat kembali semua makhluk adalah Allah. Maka, Allah sendirilah yang

membalas amal mereka yang bertawakal kepada-Nya dengan pembalasan yang
paling baik dan Dia pula yang menyiksa mereka yang berbuat jahat (maksiat)
dengan seburuk-buruk azab.

Wa man lwfam fa laa yahzunka kufruhuu : Barangsiapa berlaht htfur,
mala janganlah lamu disedihlan oleh lehtfurawtya.

Janganlah kamu bersedih hati karena kekufuran mereka. Sebab, tugasmu
hanyalah sekadar menyampaikan wahyu dan Allah sendiri yang akan membuat
penetapan siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang ingkar.

Ilairua marji'uhum fa nwubbi-uhum bi maa 'amiluuu : I{epada Kami
tempat l<embali merel<a, lalu l(ami beritahul<an l<epada merela apa yang
telah merela perbuat.

Mereka semua akan kembali kepada Kami pada hari kiamat, tegas Allah.
Maka I(ami beritahukan kepada mereka semua jenis perbuatan buruk yang telah
mereka lakukan di dunia. I(ami pun memberikan pembalasannya.

Inrullaahn'aliimum bi duatush shnduur : Sesunggufutya Allah itu Maha
Mengetahui seluruh isi hati (dada).

Allah mengetahui semua isi hati makhluk-Np. Karena itu, Dia akan
memberikan pembalasan kepada mereka atas semua amalan yang telah mereka
lakukan.

Nwnatti' uhum qaliilan tsumma rudh+hamthum ilaa' a4znabin ghaliizlt :
I{ami berilan kepada merela sedikit lrenilonatan di dunia, kemudian l{ami
pal<salan merela ke dalam azab yang sangat berat di akhirat.s

Di dunia, Kami memberi mereka jangka waktu yang sedikit yang dapat
mereka pergunakan untuk menikmati kejapan hidup dan dapat mempergunakan
kekayaan alam. Semua yang disebut itu tidak sampai seberat sayap nyamuk dalam
pandangan l(ami, kemudian IGmi giring mereka kepada azab yang sangat berat.

5 Ayat ini semakna deqgan S.10: Yunus, 69-70.
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KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang

menyerahkan diri kepada Allah dan akibat apa 1ang akan mereka peroleh. Sesudah

itu, Allah menenangkan Nabi-Nya karena penderitaan yang beliau alami dengan

menjelaskan bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah Allah. Selanjutnya,

Allahlah yang membuat perhitungan dan pembalasan.

834

(25) Dan sungguh, jika kamu bertanya
kepada mereka, siaPakah Yang telah

menjadikan langit dan bumi, tentulah

mereka menjawab:'Allah. " Katakan-

lah: "Semua puji itu kePunYaan
Allah." Sebenarnya kebanYakan
mereka tidak mengetahui.

(26) Kepunyaan Allahlah semua isi bumi
dan langit; sesungguhnya Allah itu
Maha Kaya lagi Maha TerPuji.

(27) Walaupun semua Pohon di bumi
dijadikan kalam (alat tulis), sedangkan

laut menjadi tinta baginya, sesudah

laut itu ada rujuh laut lagi, kalimat-
kalimat Allah itu tidak akan habis

ditulis; sesungguhnya Allah itu Maha

Keras tuntutan-NYa lagi Maha
Bdaksana.6

(28) Tirhan tidaklah menjadikan kamu dan

tidak membangkitkan kamu, melain-
kan sama dengan menjadikan seorang

manusia; sesungguhnya Allah itu
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(29)Apakah kamu tidak melihat bahwa
Allah memasukkan malam ke dalam

siang dan memxsukt<an siang ke dalam

malam, serta menundukkan matahari

dan bulan? Semua itu berjalan sampai

pada waktu yang sudah ditentukan.

;jiri+WtCE:6HU'6;
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6 Kaitkan dengan akhir S.18: al-Kahfi'
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Sesungguhnya Allah itu Maha Menge-

tahui apa yang kamu kerjakan.

(30) Yang demikian itu disebabkan oleh

Allah. Dialah T[han yang hak (benar)

dan sesunggutrrla >ang kamu serukan

selain Dia adalah Yang batal.
SesungguhnYa Allah, Dialah Yang
Maha Tinggi dan Maha Besar.T

(31) Apakah kamu tidak melihat perahu

berlayar di laut yang membawa niknat
Allah, supala Dia memPerlihatkan
kepadamu tanda-tanda kekuasaan-

Nya; sesungguhnp Yang demikian iru

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
yang banyak bersabar dan banYak

bersyukur.

(32) Dan apabila mereka ditutup oleh
gelombang-gelombang Yang besar
yang menyeruPai gunung Yang
menaungi, mereka Pun menPru Allah
serta mengikhlaskan ketaatan kepada-

Nya, ketika Allah telah melePaskan

mereka ke darat, maka ada di antara

mereka yang berlaku imbang
(memenuhi hak Allah); dan ayat-ayat

Ifumi tidak diingkari melainkan oleh

orang-orang yang sangat banyak
tipuannya dan sangat mengingkari
nikmat Allah.t

D;'vq;#frgJrihr&,et;
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TAFSIR

Wa la-in sa-altahum man khalaqas samaawaati wal ar-dha la
yaquulunnallaahu : Dan sungguh, iila lamu bertanya kepada merel<a,
- 

siapaluh yang tetah meni aditant tnngit dan bumi, tentulah merela mmi awab :

'Allah.'

Jika engkau bertanya, hai Muhammad, kepada kaummu yang

mempersekutukan Allah, siapakah lang menciptakan langit dan bumi dengan

tidak bertiang ydng dapat kar,nu lihat dan siapakah yang telatr mencurahkan nikmat-

7 Kaitlon dengan S.22: al-Hajj; S.80: Abasa; S.79: an-Naazi'aat'

s Kaitlon dengan akhir S.29: al-ADkahrug bagian awal S.10: Yunrs; den S.35: Faathir.
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nikmat-Nya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, kepada manusia
seluruhnya, tentu mereka akan menjawab: "Allah."

Allah menegaskan bahwa para musyrik mengakui hal itu, dan mereka tidak
mengingkarinp. Hal itu menghendaki bahwa semua pujian hanp dikembalikan
kepada Allah semata. Maka, siapa yang berhak menerima pujian, itulah png
berhak menerima ibadat.

Qulil hamdu lillaahi : I(atalanlah: "semua puji itu l<epunyaan Allah.'
Terhadap pengakuan para musyrik yang membatalkan perilaku mereka yang

mempersekutukan Allah, maka pujilah Dia.

Bal ak+saruhum laa ya'lamuun : sebenarnya l<ebarryalan merela tidnk
mengetahui.

sebenarnya, kebanyakan orang musyrik tidak mengetahui siapa yang
seharusnya menerima pujian dan siapa pula png harus disyukuri. IGrena itu,
walaupun mereka mendustakan kamu, hai Muhammad, namun mereka mengakui
kebenaran apa )ang kamu sampaikan dengan mengatakan batrwa png menjadikan
langit dan bumi adalah Allah.

Lillaahi maa fis samaawaati wal ar4hi inrulhaha huwal ghaniyyul
hamiid : I{epunyaan Allahlah semua isi bumi dan tangit; sesungguhnya
Allah itu Maha ltuya lagi Maha krpuji.
semua apa )ang ada di langit dan bumi, makhluk dan hamba-Nya, adalah

milik Allah. Karena itu, di langit dan bumi tidak ada orang png berhak menerima
ibadat, selain Allah. Allah itu Maha Kaya daripada semua makhluk-Nya.
Sebaliknp, manusia senantiasa membutuhkan Dia, Allah. Itulah rirhan png
dipuji oleh semua makhluk-NF atas nikmat-nikmat yang dicurahkan-Nya.

wa lau anna maa fil ar-dhi min syajaratin aqlaamuw wal bahru
y amuddnhuu mirn ba' dihii s ab' atu abhuim maa rufidat lulimaatulhahi :
walaupun semua pohon di bumi dijadilan lar"am (arat tulis), sednngl<an
laut menjadi tintanya, sesudah laut itu ada tujuh laut lagi, tatimat-l<atimnt
Allah itu tidak alun habis ditulis.e

Di dalam kekuasaan Allah dan ilmu-Np terdapat berbagai macam keajaiban
yang tidak ada habis-habisnla dan berbagai rahasia png tidak berpenghujung.
I(arenanya, walaupun semua pohon png ada di bumi dijadikan kalam (alat tulis)
dan semua air laut dijadikan tintanya, tetaplah kalimat-kalimat Allah itu tidak
akan ada habis-habisnp untuk ditulis.

e Ayat ini semakna dengan S.18: al-Kahfi, 109.
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Maksud yang dikandung dalam alat ini adalah penegasan bahva makna

"kalimat-kalimat Allah" adalah "banlak sekali, tidak terhitung jumlahnp".

Walaupun seluruh pohon png ada di bumi dijadikan kalam dan seluruh laut yang

ada di bumi ditambah lagi dengan tujuh lauun sebesar lautan )ang ada di bumi,

namun alat-alat tulis itu tidak akan cukup untuk menulis seluruh kalimat Allah.

Innallaaha'aziianhakiim : Sesunggultnya Allnh itu Mala Kems tutttutan-

Nya lagi Maha Bijal<sana.

Allah itu benar-benar Maha Keras tuntutan-Nla dan Maha Berkuasa. Tidak

ada sesuatu yang dapat melawan-Np dan semua kehendak-NF pasti terjadi, lagi

Maha Hakim datam semua perbuatan-Nya dan dalam semua ketetapan-Np, serta

dalam semua urusan-NYa.

Maa khalqukum wa ha ba'tsukum illaa lu nafsiw wanhidatin : Ttuhan

tidnl(tnh menjaditan lumu dan tidak membangkitlan l(amu, melninlant sama

dengan meniadilun seomng manusia.

Menjadikan kamu semua dan membangkitkan kamu semua pada hari kiamat

adalah seperti menjadikan seorang manusia, tidak ada bedanya. Sebab, apabila

Allah menghendaki sesuatu, Dia hanp memerintahkan dengan firman-Nya

"htn": jadilah kamu, maka apa png dikehendaki-Np itu pasti tercipta' IGmu

telah mengetahui juga bahwa lalimnt tahtiniyah, pitu kata 'kun' tidak akan

ada habis-habisnP.

Innallnaha samii'um ba-shiir : Sesungguhnya Allnh itu Maha Mendengar

lagi Maha Melihat.

Allah itu Maha Mendengar semua ucapan hamba-hamba-Nya dan Maha

Melihat semua perbuatan mereka itu.

Kedua a}ar }ang di bawah ini (a1at 29 dan 30) menunjukken bahwa Allah

menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk kepentingan manusia.

A lan tam anrwllanhn yuuliiul laila fin nahaari wa yuuliiun ruhaaru fil
laili : Apalah tamu tidak melilwt bahwa Allah memasul<lan malam l<e

dalam siang dan memasuldan siang l<e dnlnm mnlam?

Apakah tidak kamu saksikan dengan mata kepalamu bahwa Allah telah

menambah apa yang kurang dari bagian-bagian malam dengan bagian-bagian

siang dan menambah apa )ang kurang dari bagian siang dengan bagian malam?

Pada musim panas, masa siang lebih panjang daripada malam hari. Sedangkan

pada musim dingin, masa malam lebih panjang daripada siang hari. Ringkasnp,

ipabila pada waktu siang berlangsung 14 jam lamanla, maka dua jam kelebihanrya

diambilkan dari bagian malam, demikian puta sebaliknla. Panjang waktu malam
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dan siang yang normal masing-masing adalah 12 jam. Inilah makna Allah
memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang.

wa sakh-kharusy syamsa wal qamam : selta menunduldan matahari dan
bulnn.

Allah menundukkan matahari dan bulan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan
makhluk-Np.

Idtlluy yajrii ilaa ajalim musamman : semua itu berjatan sampai pada
waldu yang sudah ditentulun.

Matahari dan bulan, masing-masing beredar dengan perintah Allah hingga
sampai suatu waktu png telah ditentukan. Apabila Allah melihat sudah sampai
pada waktu png ditentukan, maka matahari dan bulan itu pun digulung.

Wa annalhalw bi maa ta'maluuru khabiir : Sesungguhnya Atlah itu tutaha
Mengetahui apayang lamu kerjalan.

Allah mengetahui semua perbuatanmu, baik perbuatan yang bersifat kebajikan
maupun yang bersifat kejahatan. Allah pun memberikan pembalasan terhadap
amal pekerjaanmu itu.

Dzaalilu bi anrullnaha huwal haqquwa awu nuru yad'uuna min duunihir
baa-thilu : Yang demikian iru disebablan oleh Allah. Diatah rtuhan yang
hak @enar); dan sesungguhnya yang lamu seru selnin Dia adahh yang
batal.

Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada alam ini, supaya
kamu mengambil dalil-dalil dengan randa-tanda itu, bahwa Allahlah png berhak
menerima ibadat dan bahwa png selain Allah akan sirna. Dialah png terkap
dan tidak membutuhkan sesuatu apa pun. sedangkan png selain Allah akan
membutuhkan Dia.

Wa'anrullaaha huwal 'aliyyul lubiir : Sesungguhnya Allah, Diatnh yang
Maha Ttnggi dan Maln Besar.

Sesudah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya di langit png
menunjukkan bahwa Dia telah menundukkan apa png ada di langit untuk
kepentingan manusia, maka Allah pun menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Np
di bumi png menunjukkan bahwa Dia telah menundukkan semua png ada di
bumi untuk kepentingan manusia.

A lam taru anrwl fullw tujni fil bahri bi nikmaillaahi li yuriyakwn min
aayaatihii : Apalcah lamu tidak melilwt perahu berlayar di taut yang
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met bnwa filbtut Allalt, supaya Dia mcmperlilwtlwt kqadonu tanda-tanda
l<cfuasaan-I,lya?

Apakatr engkau, Muhammad, tidak melihat perahu-perahu png berlalar di
laut dengan membawa makanan, harta benda, dan barang-barang dagangan

antarbenua untuk kepentingan hidup manusia? Allah berbuat seperti itu untuk
memperlihatkan kepada kamu sebagian tanda kekuasaan-Np.

Inru fii dzaalilw la aayaail li kulli slubbaarin syakuur : SesunSSuhnya

yang demikian itu terdapat tailda-tanda bagi omns-omng yang banyak
benabar dan banyak bercyuhtr.

Dalam semua apa )ang telah dijelaskan itu terdapat tanda-tanda )ang nlata
bagi mereka png bersabar ketika menghadapi kesulitan dan berterima kasih

ketika memperoleh kenikmatan dan kemeuahan.

Wa i4ut glw-syiy ahum mauiun luzL*lnilali da' aw ullaalu mukhli-shiiru
lahud diiru : Dan apabila mcrela dituw otch gelombang-getombang yng
besar yang menyerupai gunung yailg metuung| merela pun menyeru Allah
s e na meng ilhlas lant l<etantan kq ada-I'Iya.

Apabila para musyrik yang memuja dewa-dewa png selain dari Allah itu
ditelan oleh gelombang )ang gulung-gemulung setinggi gunung, maka mereka
pun kembali kepada fitrahrya, lalu berdoa kepada Allah dengan setulus-tulusnla.
Pada saat itu, mereka tidak mengharapkan suatu pertolongan selain dari Allah.

Fa lammaa tujjaahun ibl banifa minhum muqta-shiw wa maayaihadu
bi atyaatirua illaa fullu l*utoarin fufuw : IQtila Allah telah melqaslan
merelw l@ dnrut, mala ada di annm mereluyng berlafu imbang (mernmuhi

hnk Allah); dan ayat-ayat Kami tidakdiinglai, melainlan oleh omng-omng
yang sangat banyaktipuannya dan sangat mengingluri nilorut Allilh.

Sesudah mereka diselamatkan oleh Allah dari bencana laut sehingga sampai

ke darat, maka di antara mereka ada png berlaku sportif (ujur), dengan

melaksanakan apa )ang telah mereka janjikan sewaktu teftimpa badai di tengatt

laut. Tbtapi ada pula di antara mereka )ang menlangkal dan merusak janji. Para

penipu besar png suka memperdalakan orang, merekalatr png mengingkari
ayat-ayat Allah.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allatr menjelaskan batrwa orang-omng musyrik mengakui
batrwa png menjadikan langit dan bumi adalah Allah. I(onsekuensirya, segala
puji haruslatr dikembalikan kepada Allah. Setelah itu, Allatr menjelaskan bahwa

tidak ada )ang mampu menghitung nikmat-Np selain Dia dan memelihara semua
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itu sama dengan memelihara orang seorang. Pada akhirnp Allah menjelaskan

sebagian dari tanda-tanda png ada di langit dan sebagian tanda-tanda png ada

di bumi.

835

(33) Wahai segenap manusia, bertakwalah
kepada T[hanmu. Thkutlah kepada
hari, di mana ayah tidak dapat
menyelesaikan keperluan anatnp dan
anak tidak dapat menyelesaikan
perkara ayahnya, walaupun hanya
sedikit. Sesungguhnya janji Allah itu
hak (benar). Maka, janganlah kamu
terperdaya oleh gemerlapnya kehi-
dupan di dunia, danjanganlah kamu
tertipu oleh setan terhadap Allah.

(34) Sesungguhnp Allah, di sisi-Nyalah
pengetahuan tentang kapan terjadinp
kiamat, dan Dialah )ang menurunkan
hujan danmengeahui apa png berada

dalam kandungan ibu, dan seorang

manusia tidaklah dapat mengetahui
apa yang akan diusahakan keesokan

harinp. Tldaklah diketahui oleh sese-

orang di bumi mana dia meninggal;
sesungguhrya Allah ituMaha lrngkap
itmunya lagi Maha Mengetahui
seluruh rahasia hamba.
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TAFSIR

Yaa ayyuhnn naasfi taquu rubbahan wakh-syauyawul laa yaizii waalidun

'aw waladihii wa laa mauluudun huwa iauin 'aw waalidihii syai-an :
Wahni segerup manusia, bertalcwalah lepada Tfulwnmu. Tafutlah lcqada
tnri, di maru ayah tidak dapat menyelesailan lreperlwn aruloEa dan atwk
tidak dapat menyelesailun perlam ayahnya, walaupun lwrua sedikit.

Hai manusia, berbaktilatr kepada T\rhanmu png telah menjadikan kamu

dalam bentuk rupa )ang indatr @agus, cantik), dan menjadikan untukmu semua

apa png berada di langit dan berada di bumi dan menundukkan alam ini untukmu
pula. Bertakwalah kepada-Np dengan sepenuh-penuh ketakwaan dan takutilatl
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hari png sangat besar huru-haranp, )ang seseorang tidak lagi mampu menolong

png lain. Alah tidak mampu menolong analrrla dan anak pun tak mampu memberi

manfaat kepada alahnla. Manusia pada waktunp bertanggung jawab atas semua

amal perbuatannp dan masing-masing orang memikul dosanp sendiri. Mereka

tidak memperoleh pembalasan, kecuali dari apa )ang mereka usahakan-

Inru wa'dnllaahi luqqun : Sesungguhnyaianii Allah itu lwk (benar).

Ketahuilah, sesungguhnla j anj i Al latr, pitu menghidupkan (membangkitkan)

kembali kamu adalah sesuatu )ang hak @enar), png tidak perlu diragukan lagi.

Fa laa ta-ghurrunrukumul luyaatud dun-yaa : Mal(a, janganlah lamu
diperdaya oleh gemerlnpnya l<ehidryan di dunia.

Oleh karena itu, janganlah kamu teftipu dengan hiasan hidup dunia dan

kemewahannp hingga kamu tekun bekerja sehingga meninggalkan amalan png
berguna untuk akhirat. Padahal di akhirat itulah png lebih baik dan )ang kekal.

Wa laaya-ghurmntukum biilaahil grrnruttr : Danianganlnh lamu ditipu

oleh setan terhadap Allah.

Karenanya, jangan sampai kamu dapat dikecoh oleh setan. Janganpula kamu

dapat didorong untuk mengerjakan perbuatan maksiat, sehingga lupalah kamu

kepada hari akhirat. Allah menjelaskan bahwa ada lima perkara png hanp Allah
sendiri png mengetahuinp.

Inrullaaha'indahuu'ilmus saa'ati : Sesungguhnya Allah, di sisi-I'{yalah

pengetahuan tentang lapan teriaditrya kiamat.

Hanla Allah png mengetahui kapan terjadinp kiamat. Tidak ada seorang

pun )ang dapat mengetahuirya selain Allatl, baik Nabi maupun malaikat yang

muqanabin (dekat dengan Allah).

Wa yuruzzilul ghaiasa : Dan Dialolt yang menutunlan huian.

Allahlah )ang menurunkan hujan pada waktunla ataupun pada tempat yang

sudah ditetapkan oleh Allah menurut ilmu-Np.
Para ahli falak, walaupun mereka mengetahui masa terjadinla gerhana bulan

dan gerhana matahari, mengetahui kapan musim hujan dengan pengetahuan

hisabnla, tetapi pengetahuan mereka tid:k masuk ke dalam pengetatruan ilmu

png gaib. Sebab, mereka mengetahui berdasarkan tanda-tanda )ang dapat dicapai

oleh ilmu manusia dan yang sebagiannp kadang hanla bersifat perkiraan belaka.

Wa ya'lamu maa fil arhtami : Dan mengetahui opa yang bemda dalam

landangan ibu.
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Hanla Allahlah png bisa mengetahui bayi png berada di dalam kandungan

si ibu, apakah dia lelaki atau perempuan, apakah dia sempurna kejadianrya ataukah

tidak. Walaupun telah ditemukan teknologi baru, kemampun teknologi itu tak
bisa mengetahui keadaan bayi dalam kandungan seqtra sempurna, lebih-lebih
jika bayi belum berbentuk manusia secara jelas.

Wa maa tadrii rufsum maa dzta taksibu ghadan : Dan seomng manusia
tidaldah dapat mengetahui apayang alcan diusaltalan keesolun harinya.

Manusia tidak dapat mengetahui apa )ang akan dikerjakan atau apa yang

menimpa dirinla besok, apakah sesuanl pekerjaan png baik ataukah sesuatu

kejahatan.

Wa maa tadrii rufsum bi ayyi afihin tamuutu : Ttdaklah diketalrui oleh
seseomng di bumi mann dia meninggal.

kbih-lebih untuk mengetahui ajal seseorang, sangat sulit, misalnla menge-

tahui di mana dia akan meninggal, apakah di darat atau di laut.

Inrullaaha 'aliimun klwbiir : Sesunggultnya Allah itu Mala Imglap
ilmunya lagi Maln Mengetahui seluruh mlasia hnmba.

Allah mengetahui semua jenis masalah, menyelami semua apa )ang
tersembunyi dalam hati para hamba-Np.

Sebab turun alat

Diriwalatkan oleh Ibn Mundzir dari Ikrimatr bahwa seorang lelaki bernama

al-Warits ibn Amir ibn Haritsah datang kepada Nabi dan bertanla: "Hai
Muhammad, kapankatr akan terjadi kiamat? thnatFtanah kami telah kering, kapan

akan disuburkan kembali? Aku tinggalkan isteriku dalam keadaan hamil, kapankalt

dia akan melahirkan? Aku telah mengetahui apa png akan terjadi hari ini, maka

apakah png akan aku perbuat pada hari esok? Aku telah mengetahui di mana

aku dilatrirkan, di tanah mana aku akan mati." Berkenaan dengan peristiwa itu,

maka turunlah alat 34 ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Umar bahwa Rasusullah bersabda:

'c, Ci)i 3 f{t, QCIJ, & l,e*i,r il, 3::, 4Y€3
j5Ae6, liL #s $C'6rbgt, FtlUG"#

( lt ol,l*t,ro s'nE#'+irr.;? r;; 4
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"Iittttci gaib ada lina: 1. Seswggufutya lnnya Allahlah yang mcngetahui kapan
terjadi kiarrat. 2. Allah y(ng menurunkan hujan. 3. Allah yang mengetahui apa
yang bemda fulam mhim ibu. 4. ndak ada seomng makhluk pun yang mengetahui
apa yang dikerjakannya hai esok, dan 5 . Ildak seomng pun yang alan mengetahui
di bumi mana dia mati. Sesunggubrya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha
D a latn p e nge tahwn- Itly a. "

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menyuruh kita untuk bertakwa dengan
mengingatkan kita kepada hari kiamat. Yaitu pada hari, ketika seseorang tidak
bisa memberi pertolongan kepada orang lain, baik ayah maupun anak. Sebagai
penutup surat ini, Allah menjelaskan lima masalah hanp diketatrui oleh Allah.
Thk ada malaikat atau nabi png mengetahuinp.
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xxxll
AS-SAI DAH

(Suiud)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-Mu'minuun
kecuali alat 18-19 dan 20 diturunkan di Madinah, 30 alat

Iqitan dengan Surat Sebelumryta

Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (Luqman) adalah:

1. Kedua surat sama-sama mengandung dalil-dalil ketuhanan Allah SWT.

2. Dalam surat )ang telah lalu dijelaskan dalil-dalil keesaan Allah sebagai pokok

pertama daripada pokok-pokok ajaran Islam (rukun iman) dan png menunjuk

kepada adanla hari akhirat sebagai pokok png kedua daripada pokok-pokok

Islam. Sedangkan dalam surdt ini, Allah menjelaskan pokok yang ketiga,

yaitu kenabian.

3. Dalam surat yangtelah lalu disebutkan'lima kunci masalah gaib", sedangkan

dalam surat ini 'lima kunci masalah gaib" tersebut diberi penjelasan.

Diriualatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Abbas dan Abu Hurairah batrwa Nabi

saat bersembahyang Subuh pada hari Jumat senantiasa membaca surat as-Sajdah

pada rakaat pertama dan surat al-Insaan pada rakaat kedua. Diriwaptkan pula

bahwa Nabi tidak tidur pada malam hari sebelum membaca surat as-Sajdah dan

surat al-Mulk.
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,1t#tiprr a
Dengan (menyebut) twru Allahyang Maln Pemumh,

yailg s erumtiasa mencamhl(an rulurut-t'lya

(1)

(2)

Alif laammiim.l

Kitab png tidak ada keraguan Pada-
nya, )ang dinuunkan dari sisi Tbhan

semesta alam.

Apakah mereka berkata : "Muhammad
telah membuat-buat al-Qur'an. "
Sebenarnya alQur'an adalah Eitab
pnghak(benar) dari Tthanmu sUpala

kamu memperingatkan sultu kaum
yang belum pcrnah didatangi oleh
seonrng pembawa kabar Png mena-

kuti sebelummu; mudah-mudahan
mereka mcndapatkan Petuniuk.

Allah png telah menjadikan langit
dan bumi serta segala Png ada di
antara keduanya dalam enam hari
(masa), kcmudian Allah bersemaYam

di Arsy. Bagimu tidak ada seofimg

pengendali ruusanmu dan seorang
pemberi Erahat (pertolongan) selain

Allah. Apakah kamu tidak meml,er-
hatikan dan tidak memikirkanqa?

ry:AV',;;5lV+V3t*4N
'ti{vw$Gi;r.rL+65

6ff'fi5f5'd*gb'vpF

Lq

"pr

@.#,fil6wt:;651W

(3)

(4)

(5) Dia menetapkan semua masalah dari
langit ke bumi, kemudian masalah itu
naik kepada-Np pada suau hari, Png
ukurannya 1.000 tahun dari tahun-

tahun yang kamu hitungkan.

Maha Keras nur$tan-Nla dan lvlaha

IGkal rahmat-Nla.

I Ksidcro d€ogln s.10: Yrur8, 40,7); bagio rwal s.46: a$Ahqraf; dan s.n): d-Ma'urij.

t
I
I
I'
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(7) Ymg telah menciptalan segala sesuaru

dengan sebaik-baiknya, yang telah
dijadikan-Np, dan Dia telah memulai
penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian Dia menjadikan keturunan
manusia dari setetes mani png hina.

Kemudian Dia menyempurnakan
penciptaan manusia itu, dan Dia
meniupkan roh kepadanya, serta
menjadikan untukmu pendengaran,
penglihatan, dan hati. Sedikt sekali
dari kamu png mensyukuri-Nla.'

w&bwu:4:t'{4'"i
'#'J14P):v*.:fiLj:;i,' \;W@fia;<\y€tl

a.$#

'#:.$;t{i*;"39,6;{t
o$.al!;!t

(8)

(e)

TAFSIR

Alif laam miim : Allahyang Malru Mengetahui apa mnlownya.

Surat as-Sajdah dimulai dengan alif laam miim, sebagaimana biasa dalam
memulai surat-surat )ang turun dalam periode Mekkah. Dalam surat ini Allah
menjelaskan tentang al-Qur'an, membantah pendapat kaum musyrik dan menlabut
tanda-tanda png terbentang di jagat rala untuk membuttikan keesaan Allah dan
kemungkinan manusia hidup kembali sesudatr mati @angkit). Dalam al-Qur'anul
IQrim diberikan keterangan png menunjuk kepada kerasulan Muhammad dan
kebenarannla. Memang demikianlah keadaan surat-surat Makkiyph png
mengandung hal-hal png menjelaskan sesuatu.

Thruiihil kitaabi laa miba fiihi mir rubbil 'aalamiin : Ktab yang tidak
ada l<emguanpadanya, yang diturunkoil dari sisi Lltlwn sernesta alnn.

Al-Qur'an png diturunkan kepada Muhammad adalah dari Allah. Tidak
ada padarya hal-hal )ang meragukan sedikit pun bahwa kitab itu bukan dari
Allah.

Am yaqwduwuf tanaltu bal huwal lwqqu mir rubbika li tundzim qaumom
maa ataahum min ru4ziirim min qablilu la'allahum yahtaduun : Ap alalt
merela berlata: 'Muhammad telah memhnt-buat al-Qur'an.' Sebenantya
abQur'an adalah kitab yang hak (benar) dari Tfultanmu supaya komu
memperingatlan suatu luum yang belum pernah didatangi oleh seorung
p anbawa lrabar rnerwhtti s ebefurntnu ; mudah-madalwn nurula rrc-ndq alan
paunjuk.

2 Kaidran dengm S.23: al-Mu'mirnnm, dan 5.96: al-'AlrS.
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Tidaklah lEak mereka (kaum musyrik) mengatakan bahwaMuhammad png
membuat al-Qur'an. Sebenarnla, al-Qur'an merupakan kitab png diturunkan

oleh Allah kepadamu untuk memperingatkan suatu kaum png belum pernah

didatangi oleh seseorang )ang memperingatkan mereka sebelummu. Semoga

mercka mendapatkan hidafh dan taufik.

Apakatr bangsa Arab tidak pernah didatangi oleh seorang nabi sebelum

Muhammad atau sudah pernah didatangi sebagaimana umat-umat yang lain?

Kedua pendapat itu ada penganutnla, )aitu pendapat )ang mengatakan pernah

didatangi nabi dan pendapat tidak pernah didatangi nabi. Ayat ini juga menerima

kedua pengertian itu.

Jika kita mengatakan bahwa nabi pernah datang kepada mereka, maka makna

apt ini adalah: Supaya engkau memperingatkan kaummu dengan azab yang telah

daEng kepada mereka dengan perantaraan per{ela.san png diberikan oleh seorang

nabi sebelummu. Pendapat inilah yang sesuai dengan lahiriah al-Qur'an.

Allaahul la4zii khalaqas samaawatti wal ar4hn wa mut bairuhumaa fii
sittati aryoanin : AllnhWB telah meniadilun langrt dan bumi serta segala

yang ada di antam l<edwnya dalam enfrn hari (rrusa)-

T\rhan semesta alam yang telatl menurunkan al-Qur'an kepada Rasul-Np.

Itulatt T\rhan png telah menciptakan langit dan bumi, serta fiakhluk png ada di

antara keduanya dalam enam tahap (masa)-

Tsummas tawoo'alal 'anyi : Kemudian Allah benemaytn di Arsy.t

Sesudah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Dia bersemalam di atas

'Arsy secara lalak sesuai dengan kebesaran-Np dan keagungan-Np, serta tidak

dibatasi oleh ruang dan waktu.

Moa lakum min duunihii miw waliyyiw wa laa syafii'in - Bagima tidak

ada seomng pmgendali urusarunu dan seomng ponberi syafant @eftolongan)
selain Allah.

I(amu, watrai manusia, tidak memperoleh seseorang yang memimpin dan

mengurus semuamasalahmu, )ang dapat menolak siksa png menimpa dirimu,

selain Allah. Demikian pula tidak ada pemberi spfrat @ertolongan) png dapat

menolong kamu ketika azab menimpamu, selain Allah.

A fa loa tata4zal*aru.un : Apalah lamu tidak mantperlwtil(an dail tidak

memikirkntrrya?

3 Perbatikan penafsiran Enrt ini rlalam S.10: \1unrs; S.11: Huud; S.2O: Thaalna'
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Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dan memperhatikan semua apa
png bisa kamu lihat?

fidablirul amru nitus sarnao-i ilal ar4hi tsumma ya,ruju ilaihi : Dia
menetapkan semua masalah dari langit l<e bumi, lcemadian masalah iu naik
kqada-t,[ya.

Allahlah )ang mengatur semua urusan dunia, menyusun semua urusannla
dan semua keadaan )ang terjadi di dunia. semua png disebut itu sesuai dengan
ketetapan-Nfa dan berlaku menurut kehendak-Np. Bengaurftm semua urusan
dimulai dari langit hingga ke bumi. IGmudian semua urusan dunia naik kembali
kepada Allah.

Semua png disebut itu adalah suatu tamsilan (perumpamaan) untuk
menunjukkan kebesaran Allatr, sebagaimana seorang raja mengeluarkan perintah-
perinuhnp, kemudian menerima laporan tentang pelatsanaan perintahrya dari
aparat atau pejabat stafu)a.

Fiiyawdn knaru niqdaoultuu alfa sanatim mim mat ta'uddunn : pada

srntu lwri, yutg uhtrwurya 1. 0N nhwt, dan tohun-talun yang lannu hitung.

Tbhan mengatur urusan dunia hingga sampai terjadirya kiamat. setelatr itu,
semua urusan kemtiali kepada-Np untuk ditetapkan hukumnla pada suatu hari,
lang ukurannp 1.000 tahun, png kita hitung dalam hidup sekarang ini.

Ringkasnp, segala urusan dan semua pengaturan kembali kepada Allah daram
suatu hari, png ukurannp sama dengan 1.000 tahun di dunia ini. Ada png
berpendapat bahwa maksud alat ini adalatr: IGmbali naik kepada Allatr pada
suatu hari png ukuranrya sama dengan 1.000 tatrun, seandainla perjalanan itu
dilalui oleh makhluk png bukan malaikat.

Dzoolika 'aolimul gluibi wasy syahudotil 'aziiztr ruhiim. Nla4zii alaaru
kulla syai-in klwlaqahuu : Itulah Allahyang mengetahui alamyang gaib
dan alatn yang ryua, yang lutaln Keras turuuwt-Nyw don Maha Kel@l mhmnt-
l,Iya. fury telah menciptalant segala sesuatu dengan sebaik-bailotya, yang
t elah dij adil(an-l,Iya.

Tbhan )ang mengatur segala urusan, mulai dari urusan langit sampai kepada
urusan bumi. Itulah Allah png mengetatrui sesuatu png gaib, )ang tidak dapat
dipandang mata, )ang tersembunyi di dalam hati, dan png belum terjadi. yang
mengetahui segala sesuatu png dapat disaksikan oleh mata. Dialah rtrhan png
Maha IGras tuntutan-Nla dan Maha IGkal rahmat-Nla. Dia pula png telatr
menjadikan semua makhluk dengan sebaik-baik dan sebagus-bagus penciptaan.

Segala sesuatu di alam ini mempunpi tempat, aturan, dan tata tertib, serta
fungsi masing-masing, sehingga anjing buas dan ular berbisa pun mempunpi
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fungsi di dalam kehidupan ini. Banpk hal png pada masa lalu, baik berupa
tumbuhan, binatang maupun makhluk lain png tidak ryata hikmatnla, tidak
nyata rahasia wujudnp. Tetapi pada masa sekarang ini telah dapat diketahui
rahasianla dan apa png dikandungnla.

Wa bada< khalqal iraaani min thiin : Dan Dia telah memulai penciptoan

manusia dari tanah.

Allatr memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian disempurnakan
penciptaannp dan ditiuplatr roh kepadanp. Dengan demikian manusia tersusun

dari tanatr liat, lang kemudian ditiupkan oleh Allah roh kepadarya, sehingga

hiduplah dia.

Tbumma ja'ala ruslahw min sulaablim mim maaim nuhiin : Ksnudian
Dia menjadilan ketururant manusia dari saaes mani yang hina.

Allah menjadikan keturunan manusia )ang pertama itu berkembang biak
dari nuthfatr (sperma) orang lelaki dan sel telur (ovum) orang perempuan.

Pertemuan kedua unsur itulah png kemudian menjadi manusia.

T\umma sawwaahu wa nafa-klw fiihi mir ruultihii : I{emudian Dia
menyempuftnlwt penciptann manusia dan Dia meniuplan roh lcqadanya.

IGmudian Ttrhan menyempurnakan penciptaan manusia dengan pembentukan

anggota tubuhnla di dalam rahim ibu dan menjadikannla dalam bentuk yang

sebaik-baiknla serta meniupkan roh ke dalam calon manusia semasa masih berada

dalam kandungan si ibu.

Wa ja'ala lakumus sam'a wal ab-shaaru wal af-idata : Serta meniadilan
untulCInu pendengamn, pengliltann, dan hati.

TUhan melimpahkan karunia-Np kepadamu, dengan diberi pendengaran,

penglihatan, dan akal, sehingga kamu dapat melihat untuk mengetahui berbagai

macam rahasia dan menyelami berbagai macam hikmat. Pendengaran, penglihaan

dan akal memang merupakan sarana yang diperlukan oleh manusia untuk
memperoleh ilmu png benar.

@liilam maa tasy-kwaun : Sedikit selali lamuyang mensyuhtri-Itlya.

Di antara kamu sangat sedikit sekali )ang mensyukuri TUhanmu atas nikmat-
nikmat png diterimanya itu.

KESIMPULAN

Dalam apt-ayatini, T\rhan menetapkan kebenaran risalatr Nabi Muhammad
dan menjelaskan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh Rasul: mengajak
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manusia kepada paham tauhid dan mengemukakan bukti-bukti png menunjuk

kepada keesaan Allah.

837

(10) Mereka berkata: 'Apabila kami telah
lenyap (dikubur) ke dalam bumi,
apakah kami akan dijadikan dalam
keadaan baru?" Sebenamya mereka
mengingkari pertemuannya dengan
Tuhannya.

(11) Katakanlah: 'Malakul maut yang

ditugasi mencabut nyawamu, me-
nyempurnakan hitungan png sudah

ditetapkan, kemudian kepada TUhan-

mu kamu dikembalikan."a

(12) Seandainya kamu melihat ketika
orang-orang kafir menundukkan
kepalanya di di sisi Tuhan serta
berkata: 'Wahai TUhan kami, kami
telah melihat dan kami telah
mendengar, maka kembalikan kami ke

dunia supaya kami mengerjakan
amalan saleh; sesungguhnya kami
meyakini semua apa yang diberi-
tahukan kepada kami."

(13) Seandainya Kami menghendaki,
tentulah Kami memberikan petunjuk
kepada tiap orang. Tetapi telah
pastilah ketetapan Kami, sungguh Aku
telah memenuhi jahanam dengan
golongan jin dan manusia.

(l4)Maka, rasakanlah (azab Allah) di-
sebabkan oleh sikapmu meluPakan
perjumpaan dengan harimu (hari
kiamat). Sesungguh4a Kami melupa-
kan kamu dan rasakanlah azab Png
kekal disebabkan oleh amal perbuatan
yang telah kamu lakukan.

r),*#,f, 6:;6re9['713f't1'6;
s3i;W;fu,#&

't($6frr'€;AMUEW
@6i11::5"i{."4(r{!rAgg;S

"6is:o$tE;;:M'6Y'{S'
aoi;$'JfA

1 Kaitlon den$n 5.6: al-An'aam, 93; S.4: arNisaa', 97; 5.47: Muhammad, 27,28; begist
akhir S.35: al-Faathir; dqn S.1l: Hurd.

6.t,
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TAFSIR

Wa qaaluu a i4ua dhalalrua fil ar4hi a inrwa h fii khalqin iadiid, :
Merela benanya: "Apabila l@mi telah lenyap (difubur) l<e dalam bumi,

apaluh lami alan dijadilan dalam l<eadaan barTt?"

Para musyrik bertanp: 'Apakah apabila kami telah dilumat (dihancurkan),

daging dan tulang kami telah menjadi tanah, sebagaimana air telah bercampur

dengan susu, kami akan dihidupkan kembali?"

Mereka memandang sebagai suatu hal png mustahil mengembalikan tubuh

manusia seperti keadaan semula, setelah tubuhnp hancur-lebur menjadi tanah

selama dimakamkan di dalam kubur. Mereka tidak menginsafi bahwa Allah yang

telah menjadikan mereka pada permulaann , tentu dapat pula mengembalikan

hidup seperti keadaan semula.

Bal ham bi liqaa-i mbbihim lwafiruun : sebennnrya merela menginglari
p ertemwmnya dengan TfuhnnnYa.

Orang-orang musyrik tidak saja mengingkari kekuasaan Allah. Mereka,

bahkan juga mengingkari perjumpaannla dengan T\rhan, tidak mengakui adanya

pahala dan siksa pada hari kiamat kelak.

Qul yatawaffoakum mahkul mauil lt4zii wukkila bikum tsumma ilaa
mbbikum turja'uun : I(malanlah: 'Malahtl maut yang dirugasi mencabut

nyawamu, menyempurualan hitungan yang sudah ditetaplan, l<cmudian

lcepada Tfuhnnmu lumu dilcembalil@n.'

Malakul maut (Izrail) yang mencabut n)awa, benar-benar menepati waktu

png telah ditetapkan untuk ajal manusia. Pada hari kiamat, kamu kembali hidup

seperti keadaan sekarang di dunia. Pada hari itu, Allah akan memberikan

pembalasan kepada masing-masing kamu menurut amalanmu.

Dalam surat al-An'aam, T[han mengatakan: 'Diwafatkanrya oleh rasul-

rasul Kami." Dalam surat az-Zumar, T\rhan berfirman: iAllah png mewafatkan

semua jiwa (manusia), ketika jiwa itu sampai ajalnla." Tidak ada pertentangan

antara dua apt itu, karena sebenarnla )ang mematikan semua makhluk bernyawa

adalah Allah, dengan menyuruh malaikat untuk mencabut rohnla. Malakul maut

mempunyai beberapa pembantu. Ttrgas mereka mencabut roh, dari ujung kuku

sampai ke tenggorokan, kemudian barulah dicabut oleh Izrail. Dengan demikian

tidak ada lagi pertentangan antara tigaayat ini, pitu alat dalam surat al-An'aam,
surat as-Sajdah, dan surat az-Zumar.

Wa lau tarua i4zil muirimuuru tuakisuu ru-uwihim 'irda mbbihim
rabbanaa ab-sharnaa wa sami'naa far ii'naa na'mal shaalihan :
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S eandninya lamu melilwt lctilu orung-onmg lufi r menundul(l@tt kcp alarrya

di sisi Tfulun serta berkata: "Walwi Tulnn lami, lanni telah melihat dan

lroni telah mendengar, malu lcembalikan lumi kc dunia supaya lumi
mengerj alan amalan saleh.'s

Hai Rasul, tegas Allatr. Engkau akan melihat orang-orang )ang sewaktu
masih hidup di dunia bertanya, apakah setelah kita lenpp (hancur) di dalam

bumi akan dihidupkan kembali, di akhirat nanti mereka menundukkan kepalanp
di sisi Allatr dengan rasa malu atas perbuatanrya berlaku durhaka. Di akhirat,
mereka akan berbalik memohon kepada Allah: 'Wahai TUhan kami, setelatl melihat
kenlataan pada hari kiamat, kami sekarang akan menuruti semua apa )ang
dikatakan oleh Rasul dankami membenarkanrya. Oleh karenaitu, kembalikanlah
kami ke dunia supap kami dapat mengerjakan amalan-amalan )ang saleh."

Innaa muuqinuun : Sesungguhnya lumi meyakini semua apa yang

diberita]rulan kqada lumi. "

Kini, kami benar-benar telah mepkini apa png dahulu kami ingkari. I(ami
mqakini bahwa Engkaulatr, TUhan png Maha Esa. Hanp Engkaulah png berhak

disembah, Engkaulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Engkau
menghidupkan kembali orang )ang tubuhnya telatr hancur di dalam kubur menjadi
tanah.

Wa lau syi'naa b aatainaa kulla rufsin hudaalua : Seandainya Kami
menghendaki, tenrulah lfumi memberilan peruniuk kqada tiap omng.

Seandainp IGmi (Allatr) berkeinginan untuk memberi ilham kepada tiap
manusia sesuatu png dapat membawanla kepada iman dan amal saleh, tentulah
Kami telah melakukannya. Tetapi pengaturan Kami yang amat sempurna
menghendaki supap Kami menempatkan tiap orang pada martabat (derajat) png
layak sesuai dengan kesiapannla, sebagaimana Kami menempatkan mata di tempat
png tidak lapk untuk ditempati anak jari. Menempatkan rruidah di tempat yang

tidak layak untuk ditempati hati.

Walaakin haqqal qaulu minnii la amlatnru ialrunruma mirwl iinruti
wan rwasi ajma'iin : Tetapi telah pastihh l<etetapan l(ami, sungguh Aht
telah memenuhi jahannm dengan golongan iin dan manusin.

Akan tetapi, kata Allah selanjutnla, Aku telah menetapkan bahwa Aku akan

memenuhi jahanam denganjin dan manusia png layak unnrk menjadi penghunirya,

sebagaimana Aku memenuhi surga dengan orang{rang lalak menjadi penghuninp
pula.

5 Ayrat ini semakna dengan 5.6: al-An'aam, 27.
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Fa dzuuquu bi maa nasiitun liqaat youmikum haa4zta : Mal(a,

rasal@nlah (azpb Allah) disebablan oleh silapmu mewal@n peiumpaan

dengan harimu (lnri kiamat).

Oleh karena kamu mendustakan hari kiamat, memandangnla sebagai suatu

hal yang mustahil, dan kamu tetap mengerjakan amal perbuatan selaku orang

yang tidak mepkini bahwa dirimu akan kembali kepada T[rhan, maka sekarang

rasakanlah azab ini.

Innaa nasiituakum : Sesungguhnya l{ami mehtpalan lamu.

Pada hari kiamat, Kami tidak mau memperhatikan keadaanmu, seakan I(ami

telah melupakan kamu.

wa drutuquu 'a4znabal khuldi bi maa lantum ta'maluun : Dan msalanlah

azab yang t<elul disebablun oleh amal perbuntan yang telnh lamu lafulan.

Disebabkan oleh apa png kamu lakukan, yaitu menpngkal kebenaran dan

mendustakan apt-a5at Allah, serta mengerjakan perbuatan berdosa dan perbtiatan

jahat, kata Allah seterusnya, maka rasakanlah azzb WE kekal ini. Azab yang

akan ditimpakan kepadamu terus-menerus.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan tentang hidup kembali sesudah mati

Oangkit) dan pengingkaran orang-orang musyrik. Selain itu, juga menjelaskan

keadaan orang-orang musyrik ketika mereka telah melihat azab danketika mereka

rclah berdiri tegak di hadapan Allah dengan menudukkan kepalanp karena malu

dan sekaligus mengharapkan agar dirirya dapat kembali hidup di dunia unilk
mengerjakan amalan saleh. Sesudatr itu T[han menjelaskan bahwa mereka tidak

akan kembali ke dunia. Sebab, sekalipun mereka dikembalikan ke dunia, mereka

tetap akan kembali melakukan apa )ang mereka lakukan datrulu. IGtetapan Allah

menghendaki agar jahanam diisi oleh jin dan manusia png berbudi pekerti

buruk.

838

(15)Sesungguhnp png beriman kepada

ayat-ayat IGmi adalah orang-orang,
yang apabila diperingatkan dengan

ayat-ayat Kami, maka bersujudlah
mereka kepada Allah dan bertasbih,

*Adt jyirill$Wu,;,il'I3L

@.ail{*rlni4eAF'W
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seraya memuji-Np dan mereka tidak
menyombongkan diri.6

(16) r am6*t-lambung mercka tidak dekat
kepada tempat tidurnya. Mereka
menyeru Allah karena takut dan
karena tamak, serta mereka menaf-
kahkan sebagian rezeki yang telah
Kami berikan kepadanya.

(17) Seseorang manusia tidak mcngetahui
apa yang disembunyikan untuk me-
reka. Yaitu, sesuatu png menyejukkan
matanya sebagai pembalasan atas apa
vang telah mereka lakukan.

(18)Apakah orang yang beriman sama
dengan orang png ftsik? Mereka jelas
tidak sama.

(l9)Adapun mereka )ang telah beriman
dan mengerjakan amalan-amalan
saleh, maka baginya surga yang
merupakan tempat kediaman yang
hakiki sebagai pembalasan dari Allah
atas semua apa yang telah mereka
kerjakan.

(20) Adapun mereka yang ftsik, maka
tempat tinggalnya adalah neraka.
Setiap orang dari mereka png ingin
keluar segera dikembalikan ke dalam-
nya, dan dikatakan kepada mereka:
"Rasakanlah azab nenka png engkau
dustakan. "T

(21) Supaya Kami membuat mereka
mexasak4n )ang dekat selain azab png
besar. Mudah-mudahan mereka
kembali kepada iman.

(22) Siapakah orang yang lebih zalim dari-
pada orang-orang )ang diperingatkan
dengan apt-ayat T[hannya, namun dia
berpaling dari apt-apt itu. Sesung-
guhnp Kami mengambil pembalasan
dari orang-orang yang berbuat dosa.8

6 Kaitkan de4gan S.25:
7 Kaitkan dengan S.22:
8 Kaitkar dengan S.18:

5tTi,6:&,gr&tri6l$g;
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TAFSIR

Innamaayu'minu bi aayaatirul la4ziirw i4zta dukkiruu bihaa kharruu
sujjadaw wasabbahuu bi hamdi mbbihim wa hum laa yastakbiruun :
Sesungguhnya yang beriman kqada ayat-ayat l{ami adalah orang-omng,
yang qabila dipeingatlan dengan apt-ayat Kant| mala benujudlah merclw
kepada Allah dan bertasbih, seraya memuii-Nya dan merekn tidak
menyombonglun diri.

Yang beriman kepada ayat-ayatal-Qur'an dan membenarkan rasul-rasul Allah
adalah, mereka png apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu dan dibacakan

ayat-ayat al-Qur'an di depan mereka, maka mereka pun tunduk bersujud kepada

Allah, bertasbih, dan memuji-Np. Mereka mengucapkan 'Subhannallaahi wa
bi hamdihii, subluannllaahil'azhiim."Mereka tidak menpmbongkan diri untuk
menpmbah Allah, bahkan mereka menikmati ibadatnp denganpenuh keikhlasan.

Thnjaafaa junuubuhum 'anil ma4haaii'i yad'uutu mbbahum khaufaw
wa tlwma'aw wa mimmat mznqtuahum yunfiquun : Lambung-lambung
merela tidak delat l<epada tempat tidunrya. Merela menyeru Allah larena
tahtt dan lureru tamak, serta merelu menafluhlun sebagian rezeki yang

telah l{ami berilan kqadarrya.

Yang beriman kepada ayat-ayat Allah adalah mereka )ang tidak berbaring di
tempat tidur. Mereka bersembahyang sambil berdoa kepada Allah karena
mengharapkan pahala-Np dan karena takut kepada siksa-Np. Mereka juga
menafkatrkan sebagian hartarya di jalan Allah.

Qiyamul lail @eribadatmalam) dan sembahyang tahajud adalah suatu ibadat
yang tinggi nilainya dan suatu taufik yang besar. Banyak ayat yang
memperbincangkan mengenai qiyamul lail dan banyak pula hadis yang

menunjukkan keutamaanrya dan besar pahalarya.

Dijelaskan oleh Mu'adz ibn Jabal bahwa Nabi bersabda kepadanla: 'Apakah
tidak lebih baik aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebajikan? Puasa

I adalah perisai, sedekah memadamkan kesalatran sebagaimana air memadamkan

I api, dan sembahpng di tengatr malam. Sesudatr itu Nabi membaca alat 16 surat

I ini." (H.R. Abu Daud).

I Oiberitakan pula oleh Anas ibn Malik bahwa png dimaksud dengan apt ini

I ,Uatr mengerjakan amalan sunnat antara Maghrib dan Isp. (I{.R. Abu Daud).

I Ada yang mengatakan bahwa png dimaksud dengan alat ini adalah

I mengerjakan shalat isp dan subuh dengan berjamaah.

I ar", 15 di atas menjelaskan derajat png tinggi bagi mukmin, lang apabila

I Oia diperingatkan dengan alat-alat al-Qur'an, maka bersujudlah dia, bertasbih

I dan bertahmid serara khusyuk dan khudhu' di dalam hatinp. Dia melakukan

I png seperti itu bukan karena takut kepada siksa atau mengharapkan pahala.

I
I
IL
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Ayat 16 png menjelaskan mukmin )ang berada di bawah derajat mukmin
png dijelaskan dalam apt 15. Mereka merupakan golongan png beribadat pada

malam hari, karena takut kepada siksa dan mengharapkan patrala.

Al-Hasan, Mujahid, Malik, al-Auza'i dan lainlain berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan 'menjauhkan lambung dari tempat tidur" adalah bangun pada
malam hari untuk mengerjakan ibadat sunnat.

Fa laa ta'lamu rufsum maa ukltfiya lahum min qurmti a'yunin jazaa<m
bi maa luanuu ya'mtlutnt : Seseorung manusia tidak mengetahui apa
yang dis emburryilant untuk merelu. Yaitu, s eswilu yang mmyej ulrtan matunya
sebagai pembalasan atas qayang telah mereka lafulan.

Tidak seorang pun )ang mengetahui betapa besarnya nikmat png akan
diberikan kepada mereka dan betapa besar kelezatan png akan mereka peroleh
sebagai pembalasan atas amalan-amalanrya png saleh.

Mereka bersembahpng pada malam hari dan menyembunyikan amalannp
dari pandangan manusia, maka Allatr pun menyimpan patrala amalan mereka
png akan diberikan pada hari kiamat kelak.

Diriualatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi
bersabda:

J.3"'pY3,''$ irV:';;\ . *1"

'rr,l*;, C;;'ii,l il;, .Ttt x-;tc'q}1 t a- :U. 3;A

LP.,ord'Sr.)

Allah berfirman: Aht telah menyedalun unAk hamba-Kt yang saleh apa yang
b e lum p e nah di Afut o leh nnta, be lwn p ernah di dengar o leh t e linga, b e lwn p e rnah
tergetar fulam lnti, serta Afu telah tnemperlilwtlunnya kepadanw. Bacalah jila
koru ingilrkan, fi nru n Allalt :' fu laa ta' lonu tafsum maa ukffiya hhum min qurmti
a'ywin = tak ada seseoftmg maruBia yang mengeahui apa yang disedialant untuk
pam mabnin dai segala lalyang menyejukkan mata.'

A fu ntot kruru mu'mhtor lu nun kaaru faasiqal laa yastawuan : Apalah
omng yang beriman sama dmgan omng yang fasik? Merelu jelns tidak
sama.

Apakah sesudah Kami menjelaskan perbedaan png begitu tegas antara
mukmin png siftt-sihtnla sudatr diterangkan dengan orang-orang fasik 1ang
meryangkal kebenaran, mereka tetap menganggap kedua golongan itu sama?
Jelas, kedua golongan itu tidak sama, baik di dunia maupun di akhirat.
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Ammal la4ziitu oamanuu wa 'amilush shaalilutti fa lahum iantwatul
ma'waa ru&ulann bimaa knanuu ya'maluun : AdApun merelu yang telah

beriman dan mengerialan amalan-amalan saleh, mala bagirrya suryayang

merupalen tempat kediaman yang lnkiki sebagai pembalnsan dari Allah

atas semua apayang telah merelu l<erialan.

Orang-orang yang beriman, membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta

mengerjakan amalan-amalan png saleh, maka mereka akan ditempatkan di dalam

surgi png tinggi, png disediakan untuk mereka sebagai pembalasan atas amalan-

amalannya yang baik, png telah mereka kerjakan di dunia.

wa ammal la4ziiru fasaquu fa ma'waa humun ruutu : ,Mapun merela

yang fasik, mnl@ tenqat tinggabtya adalnh nemla.

Semua orang yang menyangkal kebenaran, tidak beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya serta mengerjakan berbagai kemaksiatan, maka mereka itu di akhirat

akan ditempatkan di dalam neraka.

Ktllamaa amailuu ay yakhruiuu minhaa u'iiduu fiihaa : SettaP orang

dari meretayang tngin l<eluar segem dikembalilan ke dahmnya.

Setiap orang dari mereka hampir mendekati pintu untuk keluar dari neraka.

Tetapi mireka segera dikembalikan lagi ke dalam neraka dan dibenamkan ke

dasainp. Ada riwalat yang menyebutkan bahwa npla api png begitu menghebat

melemparkan mereka sampai ke mulut kawah. Jika mereka telah dekat ke mulut

kawah dan ingin keluar dari neraka, maka mereka pun disedot kembali ke dasar

neraka.

Wa qiila lahun dzuuquu 'a4ztaban tuartl h4zii kutrtury bihii tul@dz'

tlzibiun : Dan dit@tal@n kepada merela: "Rasalanlah azqb neml(a yang

englau dilstal<an."

Rasakanlah azab nerakapng kamu dustakan sewaktu kamu berada di dunia.

Wa la nu4ziiqanrwhum nirul'a4utbil adrua duutul 'a4znabil akbari

la'allahum yarji?uun = Sttpaya Kami membuat merela memsalan yang

dclat selnin azab Wng besar. Mudah-rutdahan mercla l<embali kepada iman.

Kami akan mencoba (mengUji) mereka dengan berbagai bencana di dunia

untuk menjadi pelajaran baginla agar mereka menghentikan perbuatan dosa

sebelum mereka menderita azab yang paling besar, yaig azab kiamat.

Wa man azhlamu mimman dzukkila.bi aayoati mbbihii tsumma a'rudha
,anlua : Siapatah omng yang lebih Wlim dartpada omng-omng yang

diperingatlun dengan ayat4ryat Tfulwnnya, tumun dia berpaling dari ayat-

ayat itu.
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Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang png telah
diperingatkan oleh Allah dengan alat-alat al-eur'an dan dengan pelajaran-
pelajaran Rasul, tetapi mereka berpaling dari semua yang disampaikan itu akibat
sikap sombong dan dengki.

Innaa mirul mqirimiiru mwttaqimuun : sesungguhnya r{nni mengambil
pembalasan dari omng-omng yang berbuat dosa.

Kami (Allah) akan menyiksa orang-orang png berbuat dosa dan mengerjakan
perbuatan maksiat. Diriwalatkan oleh lbn Jarir dari Mu'adz ibn Jabal, katanp:
"Saya mendengar Rasulullah bersabda" :

,i=, 4G G j, 6& 19 * G, 
-r,4 ra.5ga G L>v

. Slif, c;":-ilt ou:,'i,Jj4'# LL'/A;)L -6,
'Ada tiga perlcamyang bamngsiapa mengerjata nnya, matu stnggrh da telah berbuat
dosa (jaimah): I . Bamngsiapa memulai pemng di jatan yang tidak benar. 2. Atnu
mendurhakai ibu-bapaknya, atau 3. Menrberi penotongan kepada omng yang ulim,
mal<a sungguh dia telah berbuat dosa. Allah berfirman: 'lwaa minat mujrimiira
mmnqimatn = sesungguhnya lfumi mengambil pembatasan dai omng-orung yang
berbuat dosa. "

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan tanda orang-orang lang beriman,
pitu tunduk sujud kepada Allah, bertasbih, dan memuji-Np serta meninggalkan
tempat pembaringan untuk bersembahyang karena takut kepada siksa dan
mengharapkan patrala. selain itu, Allah juga menjelaskan tentang nikmat png
kekal yang bakal diperoleh. sesudah itu, Alrah bertanp kepada orang-orang
yang berakal, apakah sama antara orang-orang png berbuat dosa dengan orang-
orang yang beriman. Mereka itu tidaklah sama. Allah kemudian menjelaskan
apayang diperoleh oleh masing-masing golongan itu.

839

(23) Sungguh Kami telah memberikan al-
Kitab kepada Musa, maka janganlah

'u{"4',K't6'+wts}6i{;
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Kami telah menjadikan Kitab itu
sebagai petunjuk bagi Bani Isnil.

(24) I(ami telah menjadikan Bani Israil
sebagai pemuka agama png memberi-
kan petunjuk kepada manusia dengan
perintah Kami, ketika mereka benabar
dan melakini ayat-ayat Kami.

(25) Sesungguhnya Tirhanmu, Dialah png
pada hari kiamat menyelesaikan
semua persoalan agama yang mereka
perselisihkan.

(26) Apakah Kami (Allah) belum menun-
juki mereka, berapa umat sebelum
mereka yang telah Kami binasakan,
yang bekas tempat tinggal umat-umat
yang telah dibinasakan itu selalu
dilewati oleh penduduk Mekkah?
Sesungguhnya yang demikian itu

, benar-benar terdapat tanda-tanda
(kekuasaan Allah), apakah mereka

tidak mendengar?

(27) Apakah mereka tidakmelihat, sesung-

guhnya Kami menurunkan hujan ke

bumi yang kering, lalu Kami tum-
buhkan tanaman dengan hujan itu,
yang menjadi makanan binatang-
binatang mereka dan diri mereka?
Apakah mereka tidak melihat?

(28)Mereka berkata: *Ifupankah datang-
nya kemenangan, jika kamu adalah

orang-orang yang benar? "

(29)Katakanlah:'Pada hari datangnya
kemenangan, iman mereka tidak
memberi manfaat kepadanya dan
mereka tidak pula diberi penang-
guhan."

(30) Maka, berpalinglah kamu dari mereka

dan tunggulah datangnya pertolongan ;

sesungguhnya mereka pun menunggu
pertolongan itu.

6Q#f,4tt*i(W.r{fl
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TAFSIR

Wa h qad aatairua muusal kitaaba fa laa takun fii miryatim mil liqaa-

ihii : sungguh lfumi telah memberilan al-Kitab kepada Musa, malu

ianganlah l<amu ragu-ragu meniumpai Kitab itu'

Kami telah memberikan Kitab (at-Thurat) kepada Musa, sebagaimana I(ami

telah memberikan al-Qur'an kepadamu, Muhammad. Musa didustakan oleh

kaumnp dan dia pun mengalami berbagai penderitaan dan ejekan. oleh karena

inr, janganlah kamu takut akan mengalami hal 1ang sama, sebab hal itu merupakan

sunnah alam, pertarungan antara png hak @enar) dan yang batal'

Wa ja'alnaahu hudal li banii isrua-iita : I(ami telah meniadilan Kitab itu

sebagai peruniuk bagi Bani Ismil.

Kami telah menjadikan kitab yang Kami turunkan kepada Musa sebagai

petunjuk bagi Bani israil menuju jalan kebenaran, sebagaimana Kami telah

menjadikan kamu sebagai petunjuk bagi umatmu.

Wa ja'alnaa minhum a-immatay yahduutu bi amrirua lammaa shabaruu

wa luanuu bi aayaatinaa yuuqinuun : I{ami telah menjadilan Bani Israil

sebagai pemulu agama yang memberitan petuniuk l<epadn manusia dengan

perintai l{nmi, kctit<n merela bercabar dan mqakini ayat-ayat l(ami.

Kami telah menjadikan di antara orang-orang Bani Israil sebagai pemuka-

pemuka masprakat. Tegasnya, mereka dijadikan sebagai nabi-nabi lang memberi

petunjuk kepada manusia dengan izin l(ami serta mengajak kepada jalan yang

L.nur. Kami berikan hal itu kepada mereka, karena kesabarannya menjalankan

hukum-hukum agama dan sabar menanggung bencana png menimpanya. Mereka

juga mepkini kebenaran hujjatr-hujjah l(ami-

Inna mbbaka huwa yaf+hilu bainahum yaumal qiyaamati fiintaa luanuu

fiihi yafutalifuun : sesungguhnya Ttuhanmu, Dialah yang pada hari kiamnt
-menyelesailun 

semua penoalan agama yang merela percelisihlan.

Ttrhanmulah yang menjelaskan semua perselisihan antara para mukmin dan

para kafir yung ,"ngingkari kerasulanmu. T\rhanmulah png memberikan

l"r.tupu, y"rg ,Oif kepada mereka. Karena itu, Dia akan memberikan pembalasan

trepada masing-masing manusia sesuai dengan amalan-amalannya berupa pahala

atau siksa.

Ada png berpendapat bahwa makna ayat ini adalatr bahwa Tbhanmulah

yang memutuskan se.ua masalah dengan sebenar-benarnya di antara para nabi

dan umat-umat mereka.



)uz 2l Surat 32: as-Sajdah 3215

A wa lam yahdi hhum lum ahlakrua min qablihim mitul quruuni yam-

syutttw fri masaakinihla : Apaluh Kami (Allah) belwn menuniuki mereka,

berupaumat sebelammerclayang telah l{ami bbusalant, Wng tqtpat tinggal
umot-umttt yang telah dibirusakan itu selalu dilantati pendildttk Meklah.

Apakatr belum juga jelas bagi mereka (kaum kafir Quraisy) tentang jalan

yang benar. Padatlal, Kami telah membinasakan umat-umat )ang telah lalu, yang

bekas-bekasnla atau peninggalannla, seperti reruntuhan kediaman kaum 'Ad dan

Tbamud, selalu mereka lewati dalam perjalanan mereka.

Inna fii dzrulilw la aayaatin : SesunSgilhnya yang demikian iru benar-

benar terdapat tandn-tailda (lcelonsaan Allah).

Pada bekas-bekas reruntuhan kediaman umat-umat yang telah Kami binasakan

inr terdapat pelajaran png mendalam bagi mereka png suka mengambil pelajaran.

IGjadian-kejadian itu menunjukkan adanp kodrat (kekuasaan) Allah dan keadilan

hukum-Np.

A falm yastna'uun : Apalah merela tidak mendengar?

Apakah mereka tidak mau mendengarkan pelajaran-pelajaran dari Allah dan

berusaha memikirkannp?

A wa lam yaruu awuo nasuuqul n aal ilal ar4hil iunni fa rukhriiu
bihii ztr'an ta'kulu minhu an'anmuhum wa anftnuhttm : Apalah mercla
tidakmelihat, sesunggulutya l{ami menuntnlan huian ke bumi yang l<ering,

lalu l{ami rumbuhlan tatufiun dengan huian iru, yang meniadi malanan

birutang-binatang merelu don diri merela?

Butakah mereka? Mengapa mereka tidak melihat batrwa Kami menurunkan

hujan atas tanah yang kering, yang tidak mempunlai tumbuh-tumbuhan atau

I(ami mengalirkan sungai ke tanah-tanah yang kering, lalu IQmi tumbuhkan

berbagai jenis tanaman dan buah-buahan )ang menjadi makanan'bagi mereka

dan ternak-ternaknya?

A fa laa yub-shiruun : Apalah merelu tidak melilwt?

Apakah mereka tidak melihat hal seperti itu, dengan mata mereka untuk
meyakini bahwa l(ami mempunpi kekuasaan untuk menghidupkan orang )ang
telah mati dan membangkitkan mereka dari kubur masing-masing.

Wa yaquuluutu ,natao hat4zal fat-hu in kuntum shaadiqiin : Merela
berlata: "Kapanlah datang lari l<emenangan ini, iila lumu memang omng-
omng yang berur?"

r
I



3246 Surat 32: as-Sajdah lut 2l

Oleh karena para muslim selalu berkata: 'Nanti kami akan dimenangkan

oteh Allatr dan akan menetapkan hukumnla )ang benar di antara kita." Maka,

para musyrik selalu bertanp untuk mengolok-olok dan mengejek kaum muslim.

iKapankah datangnp kemenangan )ang kamu katakan jika kamu memang orang-

orang yang benar?"

Qul yaumal fat-hi laa yanfa'ul la4ziirw lufuruu iimaanuhwn wa ha hum

yun-zturuun : I{atalanlah: 'Pada ttnri datangtya lcemetungan, iman
-merela 

tidak tagi memberi manfaat kqada merela dan merela tidakpula

diberi penangguhan."

Katakanlah, hai Muhammad, kepada para musyrik: 'Hari kemenangan dan

hari penyelesaian masalah adalah hari kiamat. Yaitu, hari ketika iman bagi orang

kafir sudah tidakberguna lagi. Mereka jugatidak diberi penangguhan (kesempatan)

untuk bertobat. Di dunia, mereka telatr meninggalkan jalan png lurus dan

mengikuti jalan-jalan setan. Iman mereka pada hari itu, bahwa mepkini
Muhammad adalatr nabi png benar dan al-Qur'an adalatr kitab )ang benar sudah

tidak bermanfaat lagi.

Fa a'ridh ,anhutn wan ta-rhir innahum nunta-zhiruttft : Malu,
berpatinglah lamu dari merelu dan tunggulah datangnya pertolongan;

sesungguhnya merela pun menunggu pertolongan iru'

Berpalinglah kamu, hai Muhammad, dari orang-orang png musyrik.

Janganlatr kamu mempedulikan mereka dan sampaikanlah wattyu Ttrhan kepada

manusia seluruhrya dan tunggulah apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada

diri mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana mereka juga

menanti-nanti bencana yang akan ditimpakan kepadamu. Mereka tidak mengeAhui

bahwa sesungguhnla Allah memelihara (menyelamatlan) engkau dari semua

batraya png bisa mencelakakanmu.

KESIMPU LAN

I
I

I

l

I

I

Dalam aFt-alat ini, Allatr menjelaskan tiga pokok agama, laitu kerasulan

Muhammad, tarhid, dan masalah bangkit pada hari akhirat. Fokok-pokok

keimanan dalam Islam ini sangat diperhatikan oleh surat-surat Makkiylah'
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xxxllll
AL.AHZAAB

(Golongan yang Bersekutu)

Diturunkan di Madinah sesudah surat Ali Imran, 73 ayat

Kandungan Isi

Surat ini dimulai dengan seruan Nabi Muhammad supala bertakwa kepada

Allah, tidak mengikuti orang-orang )ang kafir dan orang-orang munafik, serta

wajib mengikuti wahyu png diturunkan kepadanp. Surat png telah lalu diakhiri
dengan perintah supaya Nabi saw. berpaling dari semua orang kafir dan menunggu

azab yang akan menimpa mereka.

Surat ini diturunkan untuk memberikan penjelasan tentang keaiban orang-

orang munafik dan untuk menjelaskan bagaimana orang-orang munafik menyakiti

Rasul dan mengecamnla, terutama tentang perkawinan Rasul. Selain itu juga

menjelaskan sikap orang-orang munafik dalam peperangan al-Ahzab dan

peperangan lain, serta adab-adab yang harus kita lakukan terhadap rumah tarrgga

Nabi dan adab-adab umum.
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(l)

(2)

(3)

(4)

840

>1t;4[;tr, a
Dengan (menyebut) ruma Alhhyang Mala Pemumh,

yang s erumtias a menanmhlan mhmat -Irlya

L

l.,'

Wahai Nabi, bertakwalah kepada
Allah dan janganlah kamu menaati
orang-orang kafir dan orang-orang
munafik; sesungguhnya Allah itu
Maha Mengetahui dan Maha Hakim.

Ikutilah apa yang diwahyukan
kepadamu dari Tirhanmu; sesungguh-

np Allah Maha Mengetahui rahasia

apa )ang kamu kerjakan.

Bertawakallah kepada Allah. Dia
cukup sebagai pemelihara bagimu.

Allah tidak menjadikan untuk se-
seorang dua hati di dalam tubuhnp.
Dan Allah tidak menjadikan isteri-
isterimu yang kamu berzhihar
(menyerupakan isteri) terhadap
ibumu. Allah juga tidak menjadikan
anak-anak )ang menyandarkan diri
kepada bukan ay4hnla (anak angkat)
seperti anak-anak kandungmu. Itulah
perkataan dengan lisanmu; Allah
menururkan kebenaran dan menunjuk
kepada jalan png lurus.

Bangsakanlah mereka kepada orang
tuanla sendiri, itu lebih adil di sisi
Allah. Maka, jika kamu tidak menge-
nal orang tuarya bahwa mereka adalah

saudara-saudaramu seagama dan
menjadikan penolong-penolongmu
(anak dari paman-pamanmu). Tidak
ada dosa bagimu mengenai apa )ang
kamu lalokan dengan khilaf. Tbtapi
dosa inr mengenai apa )ang disengaja
oleh hatimu; dan Allah itu Maha Feng-

ampun lagi Maha Kekal rahmat-Nf .

{:,g"bl'bv311",rF.!#Ff
'#Y;niti:€3Y;g{iry

Y:sI5,P#16W+rff"J:fi
oqrSFb\3U;':;<{'UiS

w,#fitUs

,s#6ifltlji'i'r::{rW
@.'.tal
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TAFSIR

Yaa ayyutun rubiyyu toqillaatw : Wahai Nabi, benalwalah l<epada Alkth.

Wahai Nabi Muhammad, hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah
dan bersungguh-sungguh memperbanfk ketakwaan dengan menunaikan semua

fardhu png diwajibkan dan menyelesaikan hak-hak Allah, serta menjauhi segala

yang dilarang.

Wa laa tu+hi'il leaafiribu wal muruafiqifua : Dan i anganlah latnu mmaati
omng-omng lwfir dan omng-omng munafik.

Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir )ang menyuruh kamu mengusir

orang-orang mukmin rendahan dari majelismu. Jangan pula kamu mengikuti
orang-orang munafik png melahirkan iman dan kejujuran, padahal mereka adalah

musuh-musuhmu )ang senantiasa mencelakakan kamu.

Ada riwalat )ang menlabutkan bahwa setelatr Nabi Muhammad berhijrah ke

Madinah, beliau berusaha supala orang-orang Yatrudi juga mau beriman. Sebab,

mereka adalatr orang-orang )ang mempunpi kitab dan mempunpi pendapat

yang dihargai oleh bangsa-bangsa Arab. Beliau mengetatrui bahwa di antara orang-

orang Yahudi ada png munafik. Beliau pun mempergauli mereka dengan sangat

baik, dan kadang-kadang Nabi memenuhi permintaan mereka. Berkenaan dengan

itu turunlah alat ini.

Riuapt lain menyebutkan bahwa Abu Sufpn ibn Harb, Ikrimah ibn Jahal,

dan Abul Awar as-Silmu dalam masa damai datang kepada Nabi. Mereka ditemani

oleh Abdullah ibn [fbai, Mu'attab ibn Quspir, dan Aljab ibn Quspir. Mereka

mengatakan kepada Nabi: 'Hentikanlah kecaman-kecaman yang kamu tujukan
kepada T\rhan kami dan katakanlah bahwa tuhan-tuhan kami itu memberi maaf

supala kami membiarkan kamu menyembah Thhanmu." Permintaan itu sangat

berat untuk diterima oteh Nabi danpara muslim. Karenanla, Umar png kebetulan

hadir pada saat itu ingin sekali membunuh mereka. Berkenaan dengan kejadian
itu turunlah ayat ini.

Alat ini melarang Nabi mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Sebaliknp,
Nabi disuruh mengumumkan perang terhadap mereka itu.

Inrulhalw lraaru 'aliiman lwkiiman : Sesungguhnya Allah iru llalu
Mengetahui dnn Maln Hakim.

Allah sebenarnp mengetatrui apa png mereka sembunyikan dan apa png
mereka maksudkan dari anjuran-anjuran png mereka kemukakan kepadamu, hai
Muhammad. Allah itu Matra Hakim dalam mengatur urusanmu dan urusan
sahabat-sahabatmu.
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Wat tabi' maayuuhaailaitu nirmbbilu : Ihttilah apayang diwahyulan

l<ep adamu dari Tfulunmu.

Amalkanlah apa )ang diturunkan oleh Tirhan kepadamu, yaitu wahyu-Nya

yang menjadi pedoman bagimu dan bagi umatmu'

Innallaaha luaru bimaa ta'naluurw khabiima : Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui mhasia apa yang lamu kerialan'

Allah sebenarnya mengetahui apa png kamu perbuat, demikian pula png

diperbuat oleh para sahabatmu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi-Nya'

Allah kelak akan memberi pembalasan kepadamu, sebagaimana yang telah

dijanjikan. Allah mewahyukan segala hal png bermanfuat kepadamu dan bagi

masprakatmu.

Wa tawaklul'alatlaahi : Bertawalallah kcpada Allnh'

Serahkanlah semua urusanmu hanp kepada Allah dan berpeganglah kepada

wahyu-Np dengan sesungguh-sungguhnya.

wa lrafaa billaahi wakiiha : Dia cuhtp sebagai pemelihara bagimu.

Allah cukup menjadi pemelihara semua urusanmu dan kepada-Nplah semua

masalah diseratrkan. Karena itu, janganlatr kamu berpaling kepada selain Allah.

Jika Allah berkeinginan memberikan suatu kemanfuatan, maka tidak ada orang

yang dapat menolaknya. Sebaliknya, jika Allah berkeinginan memberikan suatu

LemgOaiatan, juga tidak ada seorang pun )ang dapat menghalanginp.

Ada tiga pedoman yang ditunjukkan oleh ayat ini dan harus kita lakukan'

Pertama, janpnlah mengikuti ajakan orang-orang kafir dan munafik, jangan

pula kagum kepada kebesaran mereka.

Kedua, ikutitah $ahyu png diturunkan oleh Allah png mendatangkan

kemaslahatan bagi para hamba. IGtiga, bertawakallah kepada Allah dengan

sesungguh-sungguhrya.

Maa ja,alallaahu li ruiulim min qalbaini fii iaufihii : Allah tidak

menjadil<an untukseseomng dw hati di dalam tubuhtrya'

Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam diri seseorang. Maka, apabila

kamu beriman kepada Allatr dan Rasul-N1a, tentulah tidak ada dalam hatimu

sikap kufur dan nifak, walaupun hanya sebesar zanah (sangat kecil). Tentulatt

kamu mengikuti al-Qur'an dengan sepenuh hati, menyeru hamba Allatr untuk

mengikuti-Nla dan mengikuti hukum-Np, sertatentulatr kamu bertawakal kepada

Allah.

\,
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walhasil, tidak mungkin bisa menlaru antara dua kepkinan (iktikad) yang
bertentangan dalam satu hati (dalam diri seseorang), sebagaimana tidak mungkin
dalam satu tubuh terdapat dua hati png berbeda.

Wa maa ja'ala azwaajakumul laa-ii tu-zhaahiruuna minhunna
ummahaatikum : Dan Allah tidak menjaditan isteri-isteimu yang lamu
beruhihar (merryerupalun isteri) terhadap ibumu.

Sebagaimana Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh, Dia juga
tidak menjadikan isterimu )ang kamu ztriharkan menjadi ibumu. Bahkan, Allah
menetapkan hal png demikian itu sebagai suatu perbincangan png sia-sia dan
meuajibkan kamu untuk memberi kaffarat.

orang-orang Arab biasa mengatakan kepada isterinya: "Bagiku, kamu sama
dengan punggung ibuku", pkni kamu haram bagiku seperti haramnp ibuku
untukku.

Allah tidak menjadikan isteri.sebagai ibu kita. Maka, apabila telah lampau
waktu empat bulan sejak seseorang menztriharkan isterinp (menganggap isterinya
serupa dengan ibunp) dan dia tidak menalaknya, maka uajiblah dia membalar
kafhrat sebagai denda untuk menghalalkan kembali isterinp sebagai suami-isteri
)ang sah.

Pada masa jahililah, apabila seseorang menzhihar isterinya, maka t1x1xp165
isterinp untuk dia selama-lamanp. Islam membatasi masa haram hinggga dia
memberi kafFarat.

Wa maa ja'ala ad'iydaakum abtua<kum : Alhh juga tidak menjadilan
aruk-anak yailg menyandarlan diri kqada bulan ayahnya (anak anglat)
s q e rt i annk- arwk lun fiing mu.

Allah tidak menjadikan anak angkatmu seperti anakmu sendiri. Firman Allah
ini membatalkan suatu adat jahiliph png berlaku pada permulaan Islam, yaitu
apabila seseorang melakukan adopsi @engangkatan anak), maka berlakulah atas
anaknp itu berbagai hukum png berlaku atas anak kandungnp.

sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul, beliau mengangkat Zaid ibn
Haritsah sebagai anak angkatnp. zaid adalah seorang budak png ditawan oleh
Khalil, seorang penduduk rihamah, dari tanatr slam. Zaid dibeli oleh Hakim
ibn Hizam ibn Khuwailid, lalu diberikan kepada makciknla, siti Khadijatr.
Khadijah memberikan Zaid tersebutkepada Nabi, maka Nabi pun memerdekakan
dia dan menjadikannp sebagai anak angkat.

Al-Qurthuby dalam tafsirnp mengatakan: 'seluruh arrli tafsir sependapat
menetapkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan zaid ibn Haritsah." Ibn
Umar menyatakan dirinp tidak pernah memanggil Zaid ibn Haristatr, tetapi
Zaid rbn Muhammad, sehingga turun alat png artinp:
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funggiltah mcrulu dengan runa ayah merclu. Itu lebih adil di sisi Allah.

Dztalikum qaulukum bi afwaahikum : Itulahperlutaan dengan lisanmu.

Ucapanmu kepada isterimu )ang sepefti itu (menztriharkan dengan ibumu)

dan pengakuanmu batlwa anak angkatmu itu adalah anakmu sendiri merupakan

ucapan png tidak mempunlai dasar spriat dan akal. Oleh karenaqa, tidak

memberikan pengaruh aPa-apa.

Walhahu yaqwhil haqqa wa huwa yaMis sabiil : Allnh menuturlan

l<ebenamn dan menuniuk?,an lcepada ialan yang lurus.

Allatr meryatakan png benar dan dengan firman Allah itu tetaplah bahwa

seorang anak haruslah mengambil (memakai) nama keturunan dari ayahrya png
asli (a1ah kandung), bukan ayah angkat. Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-

Np jalan yang benar dan memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan png
lurus. I(arena itu, ambillatr firman Allah ini dan pegangilah Qaksanakanlah)
maknanla.

Ild'tnhum li aabaaihirn huwa aqsalhu 'indallaalti : Bangsalanloh merela

kepada omng tuanya sendiri, itu lebih adil di sisi Allah.

Bangsakanlah anak-anak angkatmu kepada orang tua mereka sendiri. Untuk

memanggil, misalnla, tetap memanggil dengan nama Zald ibn Haritsah, dan

jangan panggil Zaid ibn Muhammad. Sebab, alah kandungrya adalah Haristah,

meskipun kemudian diambil anak oleh Muhammad. Itu lebih baik dalam hukum

Allah dan lebih benar.

Perlu sedikit ditegaskan, bahwa tidaklatr haram memakai nama )ang bukan

nama aph sendiri, apabila hal seperti itu tidak dimaksudkan untuk membangsakan

diri kepadanp. Misalnla, karena nama tersebut populer. Umpamanp al-Miqdad
ibn Amr, nama )ang terkenal adalatr al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Aswad telah

mengangkatnya sebagai anak pada masa jatriliph, maka terkenallatr dia dengan

nama itu. Ictika ayat ini diturunkan, Miqdad pun berkata: "Sa1a ini anak Amr."
Walau demikian, dia tetap saja dipanggil al-Miqdad ibn al-Aswad.

Fa il hm ta'lamuu aabaathum fa ildwaanukwn fid diini wa rnawaalii'
kurn : Mala, jila lamu tidakmengenal omng-omng tuorya bahwa merela

adalah s aadam-saudammu s eagana dan meni adilun p enolong-penolongmu
(anak dari panutn-panutnmu).

Jika kamu tidak kenal orang tua lang sebenarnp dari anak angkat untuk

membangsakan kepada aphnla, maka anak angkat itu adalah saudaramu seagama,

jika telah masuk ke agamamu dan maula-maulamu jika mereka telah dimerdekakan.

Tesasnla, katakanlah kepadanla'maula si fulan". Inilatr sebabrya dikatakankepada
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Salim 'maula Hudzaifih" lang sebelumnla telah duadikan anak angkat Hudzaifth
sesudah alat ini turun.

Wa laisa 'alaikum jwwahun fiimaa akh4ha'tum bihii : ndak ada dosa
bagimu mengerui apayang lamu lnfulan dengan khilaf.

Tidak ada dosa terhadap apa )ang kamu lakukan dengan tidak sengaja, baik
sebelum dilarang ataupun sesudahnla, karena lupa atau telanjur.

Wahakim maa ta'amrnadu quluubr*um : Tetapi dosa iru mengerui apa
yang disengaja oleh lntimu.

Dosa ditimpakan kepada dirimu, jika kamu menyebut png demikian itu
dengan sengaja. Diriwalatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Mundzir dari Qatadah,
ujarnp: 'Jika engkau memanggil seseorang dengan menpndarkannp kepada
nama bukan ayahnla, sedangkan kamu menpngka bahwa itu alahnp, maka kamu
tidak berdosa. Tetapi kamu berdosa apabila sengaja menpndarkan seseorang

kepada png bukan ayahnp."

Wa lraarullaahu glufuumr ruhiimaa : Dan Allah itu Malw Pengampun
hgi Maha Kel@l mhmat-I,lya.

Allah menghapus dosa orang )ang menzhiharkan isterinp dan dosa orang
png mengakui anak orang lain menjadi anaknya, apabila mereka bertobat dan
kembali kepada perintah Allah dan menghentikan ucapan-ucilpan )ang batal itu.
Allah Maha Kekal rahmat-Nla, tidak akan menyiksa orang )ang bertobat.

KESIMPULAN

Dalam ayat 1,2 dan 3 surat ini, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa,
mencegah kita mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Selain itu, Allah
menyuruh kita untuk mengikuti ayat-ayat al-Qur'an dan bertawakal kepada-Np.

Allah memberi contoh tentang tidak mungkinnp dua hati berkumpul dalam
satu tubuh, yang saling bertolak belakang. Begitu pula dua kepkinan png berbeda,
tak mungkin bisa bersatu, )aitu di samping takut kepada Allah, juga takut kepada
png selain-Np. Demikian pula, tidak mungkin status isteri dan ibu berada pada
diri seorang perempuan. Anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung.

841

t'iliH*Ufi H:','r'*,:tri.,tr:'+u*;r*u1.*bAL,:!J"6
isteri-isteri Nabi adalah ibu mereka
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dan ulul arham (PunYa hubungan
darah), sebagian mereka lebih berhak

terhadap sebagian Png lain dalam

ketetapan Allah, dariPada Para
mukmin dan para muhajir, kecuali jika
kamu lakukan sesuatu Yang makruf
terhadap para Penolongmu, Yang
demikian tertera dalam kitab.t

(7) Ictika Kami mengambil janji dari para

nabi, demikian juga dari kamu, dari
Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ibn
Maryam; dan IGmi telah mengambil
dari mereka janji Yang kuat.'z

(8) Supaf Allah bertaqa kepada nabi-

nabi yang benar inr tentang apa )ang
telah mercka lakukan kepada umatnla'
dan Allah menyediakan azab Yang
pedih untuk mereka Png kafir.

IAFSIR

Anrubiyyu autaa bil mu'miniitu min anfisihim : Nabi lcbih del(nt lqadn
omng-orutng mulonin daripada diri merel<a sendiri.

Nabi itu lebih baryak memberi pertolongan kepada orang-orang mukmin

daripada diri sendiri. Oleh karena itu, para mukmin lebih lapk mengutamakan

Nabi atas diri mereka sendiri dan mencintai Nabi.secara lebih daripada }ang

lain, termasuk diri sendiri. Hendaklatr keputusan-keputusan Nabi lebih mereka

patuhi daripada keputusan diri sendiri. Demikian pula hak Nabi, lebih wajib

mereka sempurnakan daripada hak-hak mereka sendiri. Karena itu, hendaklah

diri mereka dan anggota tubuh mereka menjadi tebusan bagi nabi, dan menjadi

;- perisai serta pemelihara Nabi. Demikian pula semua apa yang mereka miliki.

Ringkasnla, Nabi adalah orang )ang paling salang kepada para mukmin.

Sebagian mereka mengibaratkan: Nabi itu lebih berhak diutamakan dalam semua

keaOaan oleh para mukmin. Karenanya, mereka wajib memenuhi semua perminaan

Nabi dan mencintainya lebih daripada mencintai diri mereka sendiri.

Ada riwayat png meryrebutkan bahwa ketika Nabi menyuruh para muslim

pergi perang ke tbuk, sebagian dari mereka berkata: 'Kita minta izin dulu

kepada orang-orang tua kita". Berkenaan dengan hal itu, turunlah ayat ini.

I Kaithn deogan bagian alfiir S.8: al-Anfaat bagiaa awal S.4: an'Nisaa"

2 KaiflEn deagan S.3: Ali tmran.

#9i,i;_JX;-U:trY;iri41V{iVf{rv1
T""i.H6:q*5ru$-qL
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DiriwaFtkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairatr, lang menyatakan batrwa
sesungguhrya Rasulullah bersabda:

, :i*b JVtyy. e;{\.j il' o * ed,'J\rl rflt,r, iru
'rr&/u*1c irj qi$ .'flrF b *:*\r' J ;'"d

c o,vt t,u) :' il ;(tli,f' -!;irLV;W *I-e g,b$,
'Akulahyangpaling delut kepafu semtmmubnin, fuik di dnniamaupun di at:himt.
Bacalahfirman Allah: 'Nabi iU lebih delut kepada omng ruthnin daripada dii
sendiri.' Malabarungiapadi annmmaloninyangmeninggalkanlarto, mol(aharta-
nya iu diwarisi oleh asabahtw. Bamngiap meninggalla n utang ataupun lceluarga,
nalu henfuklah datang kepafuku. Akulah omng yang mengurus keadoawtya. "

Wa azwaajuhuu ummalwuttlutm : Istei-isteri Nabi adalah ibu merela.

Isteri-isteri Nabi hendaklah mereka hormati selapknp ibu mereka sendiri,
dan beliau-beliau itu haram dinikahi oleh orang lain.

Para permulaan Islam, waris-mewarisi berlangsung dengan jalan sumpatr
setia dan dengan jalan persaudaraan rang dijalin di antara mereka oleh Nabi,
bukan dengan jalan kekerabatan. Karenanla, seorang Muhajir menerima warisan
dari orang-orang Anshar, meskipun bukan kerabatnla, bukan pula rahimnp.
Hubungan mereka hanya didasarkan persaudaraan png dijalin oleh Nabi di antara
mereka sewaktu para Muhajir @enduduk muslim asal Mekkatr) berhijratr ke
Madinah. Nabi mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah ibn zaid.,
mempersaudarakal al-zubair dengan Ka'b ibn Malik, serta mempersaudarakan
umar dengan Anshari. Maka Allah menjelaskan bahwa pewarisan karena
kekerabatan lebih utama daripada peuarisan karena sumpah setia dan pewarisan
dengan atas nama agama dan hijratr. Firman Allatr:

wa ulul arhoami ba'dhuhum auba bi ba'dhin fii kitaabilaahi nirur
mu'miniitu wal muluajiiitu : Dan ulul arlnm (pwtya hubungan damh),
sebagian dari merela lebih berlnk terladop sebagian yang lain datam
lretetapan Allah, daripada pam mulonin dan pam iutwjin
IQum kerabat lebih berhak menerima warisan daripada persaudaraan png

hanp karena berdasarkan seagirma dan hijratr. Ar-eur'an mengembalikan urusan
itu kepada kedudukan lang sebenarnp dan menghapuskan sesuatu hukum png
dispriatkan karena sesuatu keadaan )ang memaksa. yaitu mengambil warisan
dengan jalan persaudaraan seag:rma dan persaudaraan )ang dijalin antara para
Muhajir dan Anshar ketika rdadi hijrah.
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Illaa an taf'aluu iloa auliyaa-ikum ma'raufan : Kecuali jika lumu
melahtl(an sesuatu yang rrulauf terhadop pam penolongmu.

Tetapi tidak ada salahnp jika kamu membuat sesuatu kebaikan kepada orang-
orang )ang telah menjalin kasih salang dengan kamu, baik karena seagama atau
karena hijrah. Misalnya, kamu telatr membuat suatu wasiat untuk mereka. Maka
tentulah mereka lebih berhak menerimanla daripada kerabat sendiri.

Alat ini membatalkan peuarisan karena iman dan hijratr, dan mewajibkan
pewarisan berdasarkan kerabat dan rahim.

Ihatu dznalilu fil kitoabi mas4huma : Yang demikian iru tenem dalam
kitab.

Menetapkan bahwa ulul arham fterabat) lebih berhak menerima warisan
adalah keputusan Allah png ditetapkan dalam al-Qur'an )ang tidak bisa ditukar-
tukar dan diganti-ganti. Hukum ini membatalkan apa png mula-mula berlaku
pada masa hijrah.

Wa idz a-khadznaa mirwn rubiyyiitu mii+satqahum wa minka wa min
nuultiw wa ibaahiima wa muusat wa 'iisabni rnaryama : I{etila l{ami
mengatnbil j anj i dart pam rubi, demikian pula dari lannu, dari Nult, Ib mhim,
Musa, dan Isa ibn Maryarn.

Ingaflah, wahai Rasul, waktu Kami mengambil janji dari Ulul Azmi dan
nabi-nabi yang lain, supala mereka menegakkan agirma Allatr dan menlampaikan
risalah-Np serta supala mereka saling membenarkan.

Dikhususkan Ulul Azmi, )aitu Nabi Muhammad, Nuh,Ibrahim, Musa, dan
Isa, dalam alat ini karena mereka merupakan nabi png mempunlai spriat dan
kitab. Merekalah png dipandang sebagai ulul azmi di antara para rasul.

Jumhur umat Islam berpendapat bahwa tidak ada pevarisan di antara orang
Islam dengan orang )ang bukan Islam. Bahkan tidak ada pevarisan antara budak
dengan png bukan budak. Tetapi pada akhir-akhir ini, dalam masalatr hukum
tersebut sudah ada peninjauan kembali.

Wa a-Htadataa minhum miitsaaqan glwlii-zlua : Dan Kami telalt
mengarnbil dai mereka janjiyang lont.

I(ami (Allah) telah mengambil janji )ang sangat kuat dari mereka @ara
nabi) png harus mereka tepati. Yaitu meryampaikan risalah (watryu) IGmi dan
satu sama lain saling membenarkan.

Li yas<bsh shaadiqiilw 'an shidqihim -- Supay Allah benary kqada
rwbi-rwbi yang bmar iru tantang opa Wg telah mcrekn lafulen kqada
urutwa.

;-
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IGmi juga mengambil janji dari nabi-nabi itu untuk l(ami tanpkan kepada

para rasul, bagaimana sambutan umat mereka masing-masing dan apa png telah

mereka perbuat atas seruan para rasul tersebut.

Wa a'adda lil luafirihu 'a4ztaban aliilna : Dan Allah menyedialan azpb

yang pedih untukmereluYang lafir.

Allah menyediakan azab yan:g pedih untuk semua orang )ang kafir dan

durhaka, sebagaimana Dia menyediakan pahala png besar untuk para mukmin

atas keimanannla.

KESIMPULAN

Dalam alat-Apt ini, Allatr menjelaskan batrwa Muhammad itu bukanlah

ayah dari seseorang tertentu di antara umatnla. Tetapi beliau adalah bapak bagi

seluruh umatnla. Isteri-isteri beliau adalatr ibu bagi semua muslim. IGbapakan

Muhammad terhadap umatnla adalah lebih mulia daripada kebapakan keturunan.

Karenanla, Muhammadlatr yang lebih patut mereka utamakan, walaupun atas

diri mereka sendiri.

Allah juga menjelaskan pembatalan pewarisan png didasarkan pada kesamaan

agama dan hijrah, yang kemudian menggantinla dengan pewarisan karena

kekerabatan. Sesudah itu, Allah mendorong Nabi untuk bertabligh dengan

menerangkan perjanjian yang telah diambil oleh Allah dari para nabi png telah

lalu, terutama dari rasul-rasul png Ulul Azmi.

842

(9) Wahai, orang-orang yang telah ber-
i6x1, ingatlah kepada niknat Allah
yang telah dicurahkan kePadamu
ketika datang laskar-laskar yang tidak
'kamu lihat, dan adalah Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.s

(10) IGtika mereka datang kepadamu, dari
atasmu dan dari bawahmu, serta
ingatlah ketika semua mata melotot
dan jantung naik ke kerongkongan,
dan ingin menimbulkan berbagai
sangkaan kepada Allah.'

3 Kaidor dengan S.8: al-Anfial,

' Kaitlon dengan S.40: Ghaafir,

t2.

18; S.2: al-Baqarah, 214.
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(11) Fada masa itulah, para mukmin diberi

cobaan (ujian) dan diguncang dengan

guncangan 1ang dahs5at.

(12)Ketil<a para munafrk dan orang png
hatinya berPenYakit, berkata: "APa

png Allah dan Rasul-NP janjikan

kepada kita hanlalah tipuan belaka."

(13)Ketika suatu golongan di antara

mereka berkata: 'rilahai Penduduk
Yatsrib, tidak ada temPat bagimu
berdiam di sini, kembalilah kamu ke

rumah-rumahmu.' Segolongan di
antara mereka meminta izin kePada

Nabi, dengan katanla: 'Rumah kami

kosong tidak berpenghuni", padahal

(sesungguhnya) tidak kosong. Mereka

bermaksud menghindari tugas ber-
perang.

(14) Seandainya rumah-rumah mereka

dimasuki dari segenap penjuru, kemu-

dian mereka diminta menimbulkan
fitnah (syirik), tentulah mereka me-

ngerjakannya. Mereka tidak bediam
di Madinah, melainkan dalam waktu

png singkat.

(15) Mereka sungguh telah mengikat janji

dengan Allah sebelum ini, pitu tidak

akanmundur setaPakPun dari medan

pertempumn, dan janji Allah akatl

dipertanggungj awabkan.

(16)Katakanlah, melaiikan diri (dari
6sdan perang) tidak akan bermanfrat
bagimu, jika kamu lari dari kematian

atau pembunuhan. Kalau demikian
haln1a, kamu tidak diberi nikmat di
dunia, alelxinkan hanla sedikit saja.

(17) IGtakanlah, siapakah yang melindungi
kamu dari Allah, jika Allah meng-

hendaki kehancuran atau menghen-

daki kebajikan bagimu? Mereka tidak
mendapati untuk mereka seorang
pengendali unsan, selain Allah dan

tidak pula seonmg Penolong.

,
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(l8)Allah mengetahui onmg-orang )ang
menghambat kemauan manusia atau
memalingkannp dan Allah mengeta-
hui orang-orang yang berkata kepada
kawan-kawannla: "Marilah bersama
kami." Mereka tidak turut dalam
pepeftmgan, melainlan hanp sejenak.

(19) Mereka sangat berlaku kikir terhadap
kamu. Apabila datang ketakutan,
kamu melihat mereka memandangmu
dengan mata berputar-putar sepefti
mata orang png pingsan menghadapi
sakaratul maut. Tetapi apabila
ketakutannya telah hilang, mereka
mencela kamu dengan lisan-lisan
(ucapan) )ang tajam. Mereka sanBat
kikir dalam memberikan harra.
Mereka tidak beriman. Maka, Allah
membinasakan semlu amal mereka,
dan 1ang demikian itu sangat mudah
bagi Allah.

(20)Mereka menyangka bahwa laskar tl-,< t
Ahzab belum .r.roi lil", lesker Ahzah lr}.q

*G\i,Wnr#wi;5ur,iffi.s
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:14 t'-7(" 1. ffi6 t.." ..
Ahzab belum pergi . Jika laskar Ahzab e Jt')-Y f lY u.t.)5 lf;}( qn tot*

l,lxli;"[il"fi.Hil.;Ht.'#,1t$ita!e-#,+st'v5r!o[rn]aDerao"acafttmbansanbersama- | -- - t_ :2-
sama Arab Badui. Mereka bertanp o$glJ56l1"6)igtri
tentang hal ihwalmu. Sekiranya
mereka berada bersamamg, namun
sedikitsaja di antanmercka )ang nmt
berperang.

png mengharapkan Auah dan takui @Wn\l:_fi;;) | ;AlSAlli:. ikepada hari akhirat dan banyak
menyebut Allah.

(22)y'atik^orang-oranq_mukmin.melihat|it${r|(i$112.\grf |il$lj$laskar Ahzab, mereka pun berkata: --"rnirahroeoj-jld"ffi ;;"hd";A$;SU;X;;'it3'#'l;f_ri
rasul-rasul-Nya. " Benarlah Allah dan Lta to4-r4tz r

Rasul-Np. Tidaklahbertambahpada tstfJ-tJtiQ!
diri mereka, melainkan iman dan
kstundukan (penprahan diri).

o' 
3ilffr? ;ffi,",ffi: #f.IHI #)g,t r.'K,Y$1c,rc4ui5t u
menepati apa yang mereka janjikan
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kepada Allah. Maka, di antara mereka
ada yang mcninggal dunia, dan di
antara mereka ada png menunggu;
dan mereka tidaklah menukar janji.

(24) Supap Allah memberikan pembalasan
kepada orang-orang yang benar
lantaran kebenarannya dan supaya
Allah mengazab orangorang munafi k
jika Allah menghendaki-Nya atau
Allah menerima tobat mereka. Se-
sungguhnp Allah Maha Fengampun
lagi Maha IGkal rahmat-Nf.

(25) Allah menghalau orang-orang kafir
(laskar Ahzab) dalam keadaan hati
,ang panas (engkel, marah), tidak
mencapai sttatu keuntungan danAllah
telah menolong ofimg-orang mukmin
dalam peperangan; dan Allah itu
Maha Kuat lagi Maha Keras tuntutan-
Np.

(26) Allah menunrnkan mereka, para atrlul
kitab, png membantu laskar Ahzab
dari benteng-benteng mereka, dan
memberi rasa takut ke dalam diri

. mereka dan segolongan mereka dapat
kamu bunuh dan scgolongan mereka
(fng lain) dapat kamu tawirn.

(27) Allah memberikan kepadamu warisan
berupa tanah-tanah mereka, harta
mereka, dan bumi yang belum pernah
kamu injak. Allah ituMaha Berkuasa
atas segala sesuatu.

"$'WVWJ"44,v;K:u-.1di't'{';6tu&gi^t6s31irw;iriit
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TAFSIR

Yaa ayyuhal h4ziitu aamanuudzhuau ni'matallaahi 'abihtm idzju-
akum junuudun fa anabua' abihim riilww wa junuudtl hm tamuhaa :
Walwi, onmg-oftmg yang telah beriman, Watlah lcqada nilorur Allah yang
telah dicumltkan kqadontu ketika datang laslar-laskar yang tidak lwnu
lilnt.
Ingaflah, wahai para mukmin, kepada nikmat Allah prry telah dicuratrkan

kepadamu ketika kamu dikepung oleh musuh sekutu dalam peperangan Khandaq.
Musuh terdiri dari tentara Quraisy, Bani Ghatfan, Bani Nadhir png telah diusir

'"A"EiU"r*"'{#;5i;
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ke Khaibar. Allah memusnahkan mereka dengan menurunkan tentara malaikat
dan angin )ang menerbangkan kematr-kematr mereka dan membuat kepanikan
serta ketakutan di antara mereka, sehingga Thulaihah ibn Khuwailid al-Asadi
berkata: "Muhammad telatr menyihir kita." Peperangan Ahzab dimenangkan
oleh pihak muslim tanpa perlu mengadu kekuatan, karena musuh telah
dimusnahkan oleh tentara-tentara png diturunkan dari langit oreh Allah.

Hudzaifah ibn Yaman menuturkan: 'Aku disuruh oreh Rasulullatr untuk
menyelidiki keadaan musuh. IGtika aku telah dekat dengan perkematran mereka,
tampaklah suatu cahaya api dan di dekatnp berdiri seorang lelaki hitam dan
besar, pitu Abu suflan. Dia berteriak: 'Mari kita meninggalkan tempat ini, kita
tidak bisa bertahan lagi di sini." Pada \{aknr itu terdengarlah deru suara hujan
batu yang menimpa mereka dan angin kencang )ang memukul mereka. Thk lama
kemudian dia kembali kepada Nabi. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan 20
pasukan menunggang kuda. Mereka berkata kepadaku: 'Jelaskan kepada Nabimu,
bahwa Allah telah memusnahkan musuh-musuhmu. "

wa lraarullaahu bi maa ta'malawu ba-shiima : Dan adahh Ailah itu
Maha Melilat apa yang lannu kerjalan.

Allah mengetahui semua perbuatanmu, seperti menggali parit, menyusun
semua taktik peperangan untuk meninggikan kalimat Allah, dan mengetahui
penderitaanmu dalam menegakkan agama-Np. Allah juga melihat semua apa
yang kamu kerjakan, maka kelak Dia akan memberi pembalasan kepadamu.

Idz jaa'ut*um min fauqikum wa min asfala mh*um : I(etiru mereru
datang kepadamu, dai atasmu dan dari balalmu.

Allah mengetahui, ketika tentara sekutu datang kepadamu dari ujung lembah
png terdiri golongan Ghathn dan penduduk Najed png ikut mereka dan dari
Bani Quraidhah dan Bani Nadhir. Allah juga mengetatrui kedatangan tentara
sekutu dari muka lembah png terdiri dari bangsa euraisy dan orang-orang )ang
bersekutu dengan mereka, Bani Kinanah dan penduduk Tihamatr.

'wa idz zna-ghotil abshaara wa bala-gtutil quluubnl hanaajim wa ta-
rJruwruww billaalizlt zlumtafruo : Dan ingattah laitw semw, mata mclotot
dan janung naik lcc kerongkongan, serta ingin menimbuilant berbagai
sangkaan kqada Allnlt.

Allah mengetatrui, ketika banfak mata terbelalak karena ketakutan seolah
sudah ke kerongkongan dan timbullah berbagai macam persangkaan. orang-
orang mukmin sangat percala kepada janji Allah, sedangkan orang{rang munafik
meryangka bahwa Muhammad dan umatrya akan hancur binasa. orangorang
musyrik pun menlangka batrwa mereka akan dapat menaklukkan Madinah untuk
mengembalikan kejalaan masa jahiliph.

I
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Hurualilwb tntiyal mu'rninuuru wa Zulziluu zilznalan syodiidoa : Pada

masa itulatt, para mulonin diberi cobum (uiian) dan diguncang dengan

guncanSan yanS dahsyat.

Ifttika itulah, Allah mencoba orang-orang mukmin dan menguji kekuatan

iman mereka unuk diketahui mana )ang jujur dan tulus hatirya, serta mana )ang

munafik, mana )ang kuat imanrya dan mana )ang tidak. Para mukmin pada

masa itu mendapat suatu cobium )ang maha hebat.

Bangsa Yahudi berpendapat bahwa kabilah-kabilah Arab tidak sanggup

melawan-Nabi, apabila merekatidak dipersatukan dalam satu persekutuan. Untuk

itu, mereka pun berusaha menlatukan kabilah-kabilah Arab.

Huyai ibn Akhthab dan para pemuka Yartrudi png lain mengambil peran

penting dalam usaha menlatukan bangSa Arab untuk melawan Muhammad itu.

Mereka dapat menyatukan bangsa Quraisy, Ghathn, Bani Murrah, Asja', dan

lain-lain. Golongan Quraisy dikepalai oletr Abu Sufan, golongan Ghaffin dipimpin

oleh 'Uyainah ibn Hishn, Bani Murratr oleh al-Harits ibn Auf, dan golongan

Asja' oleh Mis'ar.

Setelah Rasul mengetahui keadaan itu, beliau pun bermusyawarah untuk

menghadapi tentara-tentara sekutu tersebut. Salman al-hrisi menganjurkan kepada

Nabi agarbeliau menggali parit di sekitar kota Madinah. Anjuran itu diterima

oleh para muslim dan dimulailatr penggalian parit dengan segala kesungguhan.

Setelah penggalian parit selesai, maka datanglatr orang-orang Quraisy, Bani

Kinanah, dan penduduk Tihamah dari muka lembatr. Sedangkan Bani Ajsa',

Bani Ghatfan, dan kaum sekutunla, datang dari hulu lembatr. I(edua pasukan itu

berkemah di Gunung Uhud.

Rasulullatr dan para muslim keluar dari kota Madinah dan mengambil tempat

di atas bukit. Antara pasukan muslim dan pasukan-pasukan musuh hanya

dipisahkan oleh parit pertahanan, yang dibuat oleh para muslim sebelumnla.

Dalam keadaan kritis itu, Hupi Akhthab mengajak Ka'ab ibn Asad dari

Bani Quraidhatr untuk membatalkan perjanjian png telah dibuat bersama Nabi.

Mulanp Ka'ab menolak, tetapi pada akhirnp dia menuruti ajakan Huyai.

Pada saat itu, para muslim mengalami dua tekanan png berat. Di satu pihak,

mereka menghadapi tentara sekutu png berjumlatr besar dengan persenjataan

lengkap. Di pihak lain, mereka ditusuk dari belakang oleh orang-orang Yahudi

y.ng .en*bi merusak perjanjian png dibuatnla bersama. Orang-orang Yahudi

mengatakan: 'Rumah-rumah kami sekarang kosong, tidak ada penjaganya. Oleh

karena itu, kini kami kembali ke rumatr kami masing-masing."

Sebulan lamanp kedua pasukan saling berhadapan tanpa ada pertempuran,

selain saling memanah dari seberang parit. Nabi pun mengirim utusan kepada

Hupinah dan al-Harits untuk mengadakan perdamaian dengan memberikan kepada

kedua pemuka pasukan itu sepertiga hasil kota Madinah.
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orang Anshar sendiri sesungguhnp tidak setuju dengan tawaran Nabi itu.
Mereka berkata: "Kami hanla mau memberi pedang saja kepada mereka, sehingga
Allah menyelesaikan hukum-Np antara kami dengan mereka." Nabi sangat
gembira mendengar pendirian orang-orang Anshar, rng jiua juangnp masit
tetap menpla-ryala.

sebagian orang-orang Mekkatr png ingin mencari bagian-bagian png dapat
dilalui, mereka memacu kudarya untuk melompati parit. IGtika itu, 

-uanguniah

Ali ibn Abi Thalib dengan sepasukan penunggang kuda untuk menjaga t rnp.t
png lemah itu, sehingga terjadilatr pertarungan antara beliau dengan umar ibn
Abdi wud, png berakhir dengan teuasnla umar. Mengetatrui umar fewas,
rekannya, Ikrimah dan Dhirar, segera melarikan diri. Ifuda-kuda kaum musyrik
pun dinaikkan kembali dari parit.

Pada saat itulatr, para mukmin menghadapi keadaan p4g berat. IGndati
demikian, mereka tetap bertekad untuk mempertahankan kebenaran. Berkat
kesabarannla, maka datanglah bantuan dari Allah. Dalam diri para musyrik timbul
keakutan png hebat dan timbul keka@uan, sehmgga mereka meninggalkan medan
perang.

Nu'am ibn Mas'ud, seorang musyrik lang kemudian memeluk Islam
menuturkan, kondisi itu telatr dapat menimbulkan kerenggangan antara golongan
Quraidhah dan golongan musyrik. pada waktu itu, Allah juga mendatangkan
angin yang sangat kencang pada malam yang dingin mencekam, )rang
memporakporandakan perkemahan musuh dan menerbangkan tempat-tempat
makanan mereka, sehingga Abu Sufpn merasa perlu segera pindatr dari tempat
itu. sebelum pagi hari, mereka telah menarik pasukannp dan terbebaslatr pira
muslim dari kepungan musuh.

Berkaitan dengan hal ini turunlah alat l0 dan 1l surat al-Ahzab.

wa idzyaquuhtl mwutfiquwu wal b4ziirufii qulunbihim mam4hum
maa wa' adantlloalril wa rusuuhthuu illaa ghwuuaa : Ketita pam rutrufik
dan omng yang hatinya beryenyakit berluta: 'apa yang Ailah dan Rasul-
l,lya janjilan kqada kita lunyalah tipwn belal(a..

Allah mengetatrui, ketika orang munafik, seperti Mu'atib ibn euspir dan
orang-orang png masih lemah imanrya berkaa: "Janji png diberikan oleh Allatr
dan Rasul-Nla, )aitu para muslim akan mendapatkan kemenangan adalah suatu
janji kosong, )ang hanla menjerumuskan kita ke dalam kesukaran. Muhammad
mengatakan bahwa agama Islam akan mengatasi semua agama dan akan
mengalahkan bangsa Persia dan Romawi. Tbtapi kita sekarang telatr dikepung
oleh musuh dari segenap penjuru, sehingga tidak ada seorang pun )ang berani
keluar sekadar untuk buang air besar."
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Wa idz qa.ahth tlua-ifatum mhlnm yaa ahb yats-riba laa muqaama hkum

Iarii' uu : I{etila sturu go longan di anum merc*a berkan : " Walai p anfufuk
Yatsrib, tidak ada tanpat bagbru bedian di sini, lremfulilah lwnu le rumoh-

rum,oltmu."

Allah juga mengetatrui, ketika segolongan orang munafik, seperti Abdullatt

ibn Ubaid dan kamn-kamnrya mengatakan: 'Hai penduduk kota Madinah, tempat

ini bukanlatr tempat png kamu diami. IGmbalilah kamu ke rumahmu masing-

masing, supala kamu terhindar dari kematian akibat dibunuh oleh musuh."

Bisa juga diartikan begini: "Tidak ada gunanla kamu tetap bersama

Muhammad. Maka, kembalilatr kamu kepada ag,rmamu dahulu dan serahkanlah

Muhammad kepada musuh-musuhnla. "

Wa yasn'dzinufaritqum minhumrm ruhiyya yaquuluuru inru brtyuutarua

'auratuw wa rnao hiya bi 'aumtin : Segolongan di annm mereka meminta

izin kqada Nabi, dengan kaanya :' Rmolt lami ftos otg t idak berp mglwni ",

p adalwl (s esung guhnya) tidak kosong.

Segolongan dari kaum munafikin meminta kepada Nabi supap dibenarkan

kembali ke rumah mereka dan meninggalkan medan pertempuran, dengan alasan

bahwa rumah mereka dekat dengan tempat pemberhentian musuh )ang dengan

mudah dapat mengambil harta-harta milikrya. Golongan png meminta izin itu

adalah Bani Haritsah.

Iy y uriidunru illaa firuarua : Mercla benrulaud matghhdari rugas p erung.

Sebenarnya bukan karena rumah mereka tidak ada penghuninya, tetapi mereka

ingin menghindari tugas perang. Mereka berusaha meninggalkan medan perang

dan membiarkan orang-orang muslim diserang musuh.

Wa lau du-khilat 'alaihim min aq4luarilua tswnma su-ilttl fitnota la
aatarilwa wa maa talabbaisuu illat yasiirua : Sundailtya runuh-rumah
merela dinusuki dari segenap peniuru, lrcmudian mereka diminta menim-

bullan fitnah (syirik), tmtulah mercl(a mugeri al(nruW. Mercla tidak beiliam
di Madinah, melainlan dalam walou yang singlut.

Seandainp Enara-tentara sekutu masuk ke rumah mereka dari semua penjuru

dan menghancurkan semua harta benda png ada di dalamnla, tentulah musuh

telatr melakukanrya. Padahal, musuh hanla sebentar saja tinggal di Madinah,

menjelang kebinasaannp sesudatr menimbulkan fitnatt.

Wa b qad lcaanuu 'aahadulloalw min qablu laa yuwalluutwl adbaam :
Mereta sungguh teW mengilut ianii dengan Allah sebelum ini, yaitu tidak

alant mundtr setapakpun dari medan pertempumn.
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Padahal, Bani Haritsah dahulu, setelah lari dari medan peperangan uhud,
telah bertobat dan berjanji bahwa mereka benar-benar tidak akan meninggalkan
medan perang apabila menyertai Rasulullah berperang.

wa luaru 'aMulhahi mas-uulaa : Dan janji Ailah alan dipenanggung-
jawablun.

Janji Allah akan ditepati pada hari kiamat dan diberikan pembalasannp.

Utl lay yanfa'akumul firuaru in famrtum minal mauti awil qatli :
I{atalanlah, melarilan diri tidak alan bermanfaat bagimu, jila lamu tari
dari l<ematian atau pembunuhan.'

Kau<anlah, hai Muhammad, kepada orang-orang yang meminta izin untuk
tidak berangkat ke medan perang: '[ari dari medan perang tidak memberi manfaat
apa-apa kepadamu. Juga tidak bisa menolak kematian png telatr ditetapkan atas
dirimu dan tidak pula bisa menolak pembunuhan png telatr ditetapkan oleh
Allah atas dirimu. sebab, segala sesuaru itu sudah ditakdirkan dan pasti akan
terjadi apabila telah sampai saatn1a."

wa i4zsl laa tumatta'uunt illaa qaliilaa : I{arau demikian rwlnya, lamu
tidak diberi nilonnt di dunia, melainlun hanya sedikit saja.

Jika melarikan diri dari medan perang itu memberi kemanfaatan kepadamu,
dapat menolak kematian, maka hal itu adalah untuk beberapa waktu saja. sebab,
hidup di dunia itu, walaupun panjang, hakikatnp pendek sekali.

Qul man dznlh4zii ya'shimukum mirulloahi in aruoda bikum suutn au
aruada bikum mhmatan : Katalanlah, siapalahyang melindungimu dari
Allah, jil@ Allah menghendaki lcehancumn atau menghendaki trebajilan
bagimu.

Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka: 'Bagaimana kamu melarikan
diri dari hukum-hukum Allah kepada hukum png diciptakan oleh selain Allah?
Siapakah png dapat menyrlamatkan dirimu dui azab Allah dan siapa pula png
dapat menghalangi kamu untuk menerima sesuatu rahmat Allah?"

Ringkasnp, manfaat dan mudarat itu berada di tangan Allah. Tidak ada
seseorang png bisa menukar atau menggantinla.

wa laa yajiduuru lahum min duunillaahi waliyyaw wa raa ru-shiima :
Merela tidak mendapati untuk merela seorung pengendali urusail, sel.ain
Allah don tidak pula seorung penolong.

Para munafik tidak akan memperoleh penolong png dapat memberikan
kemanftatan kepada mereka dan tidak pula memperoreh orang png dapat menolak

d
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suatu bencana. Ada riwalat )ang men)'ebutkan bahwa Abdullah ibn Ubai dan

kawan-kawannya yang munafik mengatakan kepada para muslim bahwa
Muhammad dan para sahabatrya hanla berjumlah sedikit. Mereka pasti binasa,

maka mereka pun mengajak para muslim untuk me4iauhkan diri dari Muhammad.

Ada )ang mengatakan bahwa png mengajak untuk menjauhi Muhammad

adalah orang-orang Yatrudi. Mereka mengajak orang-orang munafik, dengan

katanp: 'Apabila Abu Suflan menang, tentulah dia akan membinasakan mereka

semua.' Berkenaan dengan itu turunlah alat ini.

Qad ya'lamullaahul mu'awwiqiiru mb*um wal qaa'iliitw li ikhwaanihim
lwlumma ilairua : Allah mangetahui onmg-omng yang menghambat
l<emauan manusia atau menalingl(amya dort Allah mengetahui ofttng-omng
yang berlata kqada lrawan-lawannya: *Marilah benana l(ami."

Allah mengetahui dengan sebenar-benarnla, siapakah )ang menghalangi

orang-orang untuk mengikuti Rasulullah dan unnrk turun bertempur, sebagaimana

Allah mengetatrui orang png mengajak kawan-kawannp supala kembali ke rumah

masing-masing dengan meninggalkan Muhammad sendirian menghadap i musuh.

lYa laa ya'tuwal ba's a illaa qaliilaa : Mercfu tidak ruru dalam p q erungan,

me lainlan lantya s ei eruk.

Mereka tidak datang ke medan perang selain hanla untuk sesaat saja, agar

orang-orang mengatakan bahwa mereka juga turut pergi perang. Apabila orang-

orang tidak memperhatikan mereka lagi, maka socara diam-diam mereka pun

pulang ke rumah.

A syihhaan 'abikun : Merela sangat berlaht kikir terhadap lannu.

Mereka sangatkikir terhadap kamu. Karenanla, merekatidak akan menolong
kamu, baik dengan harta, apalagi dengan nya\ra.

Fa idzna j aad l:luufu ru<inhum yanzltuflitfru iltilu tadwru a'yunuhum
lul la4zii yugh-syaa 'alaihi milwl mauti : Apabila datang l<etahttan,

lamu melihat merela manandangmu dengan mata beryutar-putar, seperti
nutta omng yang pingsan menghadapi salamtul maut.

Apabila pertempuran sedang menghebat, mereka pun menoleh ke kanan dan

ke kiri untuk menghindari maut. Memang demikianlah perilaku orang-orang
pengecut.

Fa i4zta dzdwbal kluufu sa laqut*wn bi alsitutin hidaadin : Tetapi
qabila ketahttarutya telah hilang, mereka menceln lwnu dengan lisan-lisan
(ucapan) yang tajam.
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Apabila situasi telah aman, mereka pun mencela dan mengecam kamu serta
menlombongkan diri.

A-syihhatan 'alal kluii : Merelu sangat kikir dalam memberilan harta.

Mereka sangat kikir, tidak mau mengeluarkan harta untuk menolongmu.
Ictika mereka menghadapi perang, mereka memperlihatkan kekecutanrya (sangat

keberatan). Tbtapi waktu membagi harta rampasan (ghanimah), mereka datang

memintanya

llloa-il@ lam yu'minuu fa ahbaafullathu a'maalahwn : Merelu tidak
beriman, mala Allah membirwsalant semua arruhrya.

Mereka png telah dijelaskan sifrt-sifatnp itu tidak membenarkan Allah dan

Rasul-Np dan tidak pula beramal dengan tulus ikhlas. Sebab, mereka memang

orang-orang munafik. Oleh karena itu, Allah melenppkan semua pahala amalnp
dan menjadikannp seperti debu png beterbangan.

Wa luaru ilznalilu 'abllaahi yasifuia : Dan yang demikian itu sangat
mudah bagi Allah.

Melenppkan pahala amal mereka adalah suatu hal )ang sangat mudah bagi
Allah. Mereka itu kaum munafik )ang mengerjakan amal perbuatan )ang
menyebabkan Allah melakukan seperti itu.

Yahsabuutwl ahuaba lam yadzlubuu : Meiela menyangla bahwa lnslar
Ahwb belum pergi.

Para munafik itu menpngka bahwa pasukan sekutu tidak akan beranjak dari
kota Madinah. Padahal, pasukan-pasukan sekuo itu berangkat dari Madinah
kembali ke tempat'masing-masing dalam keadaan hancur berantakan.

Wa iy ya'til ahznabu yawaddua lau antuhum baaduutw fil a'ruabi yas-
aluutw 'an ambaa-ikum : Jila laslar Ahub datang, merela pun ingin
supaya dirinya bemda dalam bartsan benama-sama Amb Bafui. Merela
benanya tentang hal ihwalmu.

Seandainp pasukan sekutu itu kembali lagi, tentulah mereka mengusulkan

agar mereka berada di daerah-daeratr png jauh dari kota Madinah untuk
menghindari bencana peperangan. Selain itu, mereka juga hanp mencukupi
sekadar bertanla tentang keadaanmu kepada orang-orang png datang ke daerah-

daerah itu saja.

Wa bu kaanuu fii kum maa qaataluu illaa qaliilaa : Sekimnya mercka
berada bersamamu, namun sedikit saja di antara merela yang turut
beryemng.
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Seandainya para munafik bersama kamu di dalam peftempuran )ang pertama,
mereka tidak kembali lagi ke Madinatr. Seandainp terjadi pertempuran )ang
menghebat, mereka pun tidak akan berperang sebagaimana mestinla.

La qad luaru lakum fii msuulillaahi wwatun hasarutul liman tuaru
yarjullaaha wal yaumal aa-khfua wa dznkarullnalu lu4siima : Sungguh,
pada diri Rasulullnh tehdan yang baik bagimu, yaitu bagi omng yang
menglnruplan Alhh dan tafut kqada hari akhimt dan banyak menyebut
Allah.

Hai orang-orang )ang tidak mau berperang. Kamu memperoleh teladan png
baik pada diri Nabi. Maka, seharusnla kamu meneladani Rasulullatr dalam segala
perilakumu. Rasulullatr adalah contoh png baik dalam segi keberanian, kesabaran,
dan ketabahan menghadapi bencana. Orang png mengharap patrala Allah dan
takut kepada siksa-Np, serta banlak mengingat Allah, akan memperoleh teladan

1ang baik pada diri Rasulullah saw.

Demikianlah keadaan atau perilaku para munafik. Adapun perilaku para
mukmin ketika menghadapi pasukan sekutu adalah sebagai berikut:

Wa lammaa ra-al mu'rninuunal ahzaaba qaaluu haa-dzaa maa
w a'adarwllaahu wa rusuuhthuu wa sh.adaqallaalru wa ms uthrhtut w a mut
znadahum illoa iimaarurw wa tasliimaa : IQtila omng-omng mulonin
melihat laslar Ahub, mercla pun berluta: 'Inilah yang dijanjilan oleh
Allah dan msul-rasul-Nya.' Benarlah Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah
bertambah kqada merekn, melainlant inwt dan l<etundtlan @enyemhan
diri).

IGtika para mukmin png tulus ikhlas bekerja (beramal) karena Allah, melihat
pasukan sekutu png berjumlah besar, mereka pun berkata: 'Inilatr ujian png
disampaikan oleh Allah dan Rasul-Np. Kia pasti akan mendapatkan kemenangan
di dalam ujian ini." Oleh karena inr, bertambahlatr kesabaran dan ketawakalan
mereka, serta keinginannla untuk meraih apa )ang dijanjikan oleh Allatr.

Mirwl mu'minfifru njaalm shafoqw naa'oahadullaalw'aloihi ft minlrum
man qadhu rwhfulua wa mbthum ,rrcy yanto-drba wa maa boddaluu
taMiilaa : Di utam oftmg-oflmgyng mufutinterdqat omngyang berur-
berur menqati opa Wg mercla janjikan kqada Allah. Maka, di antam
mercla adaywg meninggal drnia, dan di antam nurcla adayang menunggu;
dan merela tidaldolt menukar janji.

Di antara para mukmin png benar-benar beriman kepada Allah dan kepada
Rasul-Np terdapat orang-omng )ang menepati janjiqa, )aitu bersabar ketika
menghadapi kesukaran. Karenarya, ada yaqg gugur sebagai syuhada. Ada pula di
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antara mereka )ang umurnla dipanjangkan oleh Allah dan mereka sama sekali

tidak mengubah janji yang telah dibuatnp.

Diriwalatkan oleh Ahmad, Muslim, at-Turmudzi, dan an-Nasa-i dari Anas

yang menyatakan bahwa dalam perang Badar, pamannya tidak dapat ikut serta,

sehingga merasa sangat keceua. Pamannla itu berkata: 'Aku tidak dapat ikut

pada permulaan pertempuran png diikuti oleh Rasul. Sungguh, jika Allah

memberi kesempatan kepadaku untuk ikut serta dalam pertempuran sesudah ini,

tentulah Allah akan melihat apa )ang aku kerjakan." Berikutnla dalam'perang

Uhud, paman Anas bisa ikut serta. Dalam perjalanannp ke Uhud, dia berjumpa

dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Pada waktu ditanp, ke manakah tuan akan pergi, dia

menjawab: 'Saya menuju ke surga, aku mencium baunla di gunung Uhud."

Paman Anas dengan penuh semangat terlibat dalam peperangan dan gugUr di

medan tempur. Pada tubuhrya didapati 80 lubang tikaman senjata lamn. Berkenaan

dengan peristiwa itu, turunlah ayat ini.

Pengarang al-I{asy-syfmeriwaptkan bahwa ada beberapa orang dari sahabat

Nabi png bernazar bahwa apabila mereka menghadapi peperangan beserta

Rasulullah, mereka akan tetap bertatran sampai gugur sebagai syuhada. Di antara

yang bernazar seperti itu adalah Utsman ibn Affan, Thalhah ibn Ubaidillah,

Sa'id ibn 7,aid, Hamzah, dan Mush'ab ibn Umair.

Li y aj ziy attaahwh shaadiqiiru bi shidqihim wa yu'adz4zibal mmofufiqiiru

in syant au yattuba'alnihim : Supqya Allah memberi pqnbalosan l<epada

omng-omng yang berur lnntamn fteberumnnya dan supaya Allah mengaznb

o mng- o mng rutnafik i ila Altnh mmghendaki-Ny ataa Alloh menerima tobat

merela.

Allah menguji hamba-hamba-Np dengan ketakutan dan kegegeran untuk

membedakan antara png buruk dan yang benar. IGmudian Dia memberikan

pembalasan kepada orang )ang benar-benar menepati janji dan mengazab orang-

orang munafik yang merusak janji, jika mereka tidak bertobat dan tidak

mengerjakan amal-amal png saleh.

Inrullaalw kaaru gtwfuumr ruhiinaa : SesunS7ulvrya Allah itu Maha

Pengampun lagi Malw Kekal mhnut-l'lya.

Allatr benar-benar menghapus dosa orang-orang )ang bertobat dan sangat

merahmati mereka. Firman Allah ini mendorong kita untuk bertobat dan

menj elaskan kemanfaatannp.

Wa ruddaltoahut b4ziiru lufaruu bi Stwi-zltihim hm yanntluu klwilaw
wa lufallaahul mu'miniitul qitanlt : Allah mmglnlau omng-omng lafir
(laslar Ahzab) dalnm keadam lati yang paru$ (rrunah), tidak mencapai
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suatu keuntungan dan Allah telah menolong omnS-oratng mulonin dalnm

pepemngan.

I(2mi (Allah) telah mengirim angin )ang sangat dingin dan tentara malaikat

)ang tidak kamu lihat. Kami mengusir orang-orang Quraisy dan Ghatfan kembali

dengan gigit jari, tidak memperoleh apa )ang mereka harapkan. Bahkan, mereka

sendiri hancurlebur akibat bencana alam )ang ditimpakan oleh Allah. Dia
menolong hamba-hamba-Nya, memuliakan laskar-Np, dan menghancurkan laskar

sekutu.

Wa leaarullaahu qawiyyan 'aziizna : Dan Allnh itu Maha Ktat lagi Maha
I{ems tuntutan-I{ya.

Allah itu Maha Ifuat dan Maha Keras tuntutan-Nya, maka Dia telah mengusir

pasukan musuh kembali dengan tidak memperoleh sesuatir hasil. Demikianlah
riwapt atau nasib )ang diderita oleh tentara sekutu. Adapun keadaan kaum yang

membantu dan menolong mereka png terdiri para Yahudi Madinah adalah seperti

di bawah ini.

Wa anznhlla4ziirw zlualwruuhum min ahlil kitaabimin shayaashiihim:
Allah menuntnlan merel<a, pam ahlul kitab, yang membantu lnslar Ahub,
dari benteng -benteng merela.

Sesudah Allah mengusir pasukan sekutu, Dia pun mewahyukan kepada Nabi-
Nya supala bangun dengan segera untuk menumpas Bani Quraidhah. Nabi pun

menggerakkan laskarnla ke perkampungan Bani Quraidhah tersebut. Mereka

berdiam beberapa mil dari kota Madinah. IQum muslim berlomba-lomba pergi

keBani Quraidhah di bawatr panji-panji png dipegang Ali ibn Abi Thalib. Setelah

tentara Islam mendekati perkampungan orang-orang Yartrudi itu, terdengarlah

makian-makian yang ditujukan kepada Rasulullah. Dua puluh malam lebih Nabi

bersama sahabatnp mengepung perkampungan Bani Quraidhah, dan barulah

tercapai kesepakatan kedua belah pihak, )aitu menyerahkan permasalahan kepada

Sa'ad ibn Mu'adz, kepala suku Bani Aus png telah bersumpah setia dengan

mereka pada masa jahililah.

Wa qa4zafa fii quluubihimur ra'ba fariiqan taqtuluuru wa ta'silauru
fariiqaa : Dan membei msa tahfi lce dnlam diri merela dan segolongan

merela dapat lamu bunuh dan segolongan merelw ffang latn) dopat lamu
tawan.

Allah menanamkan rasa takut dalam hati Bani Quraidhah sesudah mereka

dikepung oleh Rasul hingga mereka menyerahkan permasalahan antarmereka

kepada Sa'ad, png keputusannla: semua orang lelaki derrasa Bani Quraidhah
yang sebelumrya berulang-ulang merencanakan makar untuk membunuh Nabi
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harus dibunuh. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan, dan harta

bendanya disita.

Wa auru4sakum ar4hahum wa diyaaruhum wa amwaalahum wa adhal
lnm ta4ha-uulua : Allah memberilun kqadamu warisan berupa tanah-
tanah merela, harta merel<a, dan bumi yang belum pernah lamu injak.

Allah memberikan semua kebun Bani Quraidhah, rumahn1a, dan harta

bendanp png mereka simpan kepadamu (umat Islam), demikian pula binatang
ternak mereka. Bahkan, Allah juga memberikan bagian-bagian negeri png kamu

kalahkan.

Wa lrnarullaahu'alaa kulli syai-in qadiirua : Allah iru Malw Berhnsa
atas segala sesuotu.

Allatr Maha Berkuasa memberikan hal semacam itu untuk menolong kamu.

Karena tidak ada sesuatu pun )ang.tidak dapat dilaksanakan oleh Allatr, dan tak

ada sesuatu pun kehendak-Np 1ang tidak mungkin dilaksanakan.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan nikmat-Np )ang telah dicurahkan
kepada para mukmin, pitu mengusir pasukan sekutu dari Madinah. Musuh

terpaksa kembali pulang dalam kondisi )ang sangat menpdihkan.

843

(28) Wahai Nabi, katalanlah kepada isteri-
isterimu: 'Jika kamu menghendaki
hidup di dunia dan keindahannya,
maka terimalah mut'ah yang aku
berikan kepadamu dan aku ceraikan
kamu dengan perceraian lang baik."

(}g)'Jika kamu menghendaki Allah dan
Rasul-Np serta negeri akhirat, maka
sesungguhrya Allah telah menladia-
kan pahala lang besar kepada semua
percmpum png berbuat ihsan.r

('!;:3il'rLu:;fl:9;$qV
'"{#'gtr56nQi"rlt;EJt

@1';L6"9;fi

385'[r'6ibtS!i"#,L:rE
"ffa9f$"\jerbt.W

5 Kaitbn dengan S.18: a-Kahfi,'30; 5.66: at-Thhriim; S.49: al-Hujuraa$ 5.26: asy-Syu'araa',
213,220; S.39: az-Zmar, 13,19,20.
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(30) "Wahai isteri-isteri Nabi, barangsiapa
di antara kamu mengerjakan perbuatan
png jelas kekejiannp, niscala azab-
np dilipatgandakan, lang demikian
mudah bagi Allah."5

TAFSIR

Yaa ayyulan rubiyyu ryl li azwaajikn in kuntuntu turidrul luyaatad dwEoa
wa ziinatahaa fa ta'aalaina umatti'kunna wo wanihkunru saruahan
jamiiba : Wahai Nabi, latalanlah l<epadn istei-isterimu: "Jila lamu
menghendaki hidlp di &tnia dan l<eindalwnnya, mnla terimalah mut'ah
yang aht berilan lrqadamu dan afu cemilan lamu dengan percemian yang
baik.'

Katakanlah, hai Muhammad, kepada isteri-isterimu agar mereka memilih
mana )ang dikehendaki. Apakah memilih kehidupan dunia dan kemewahan yang
tidak engkau miliki, tetapi kemudian ceraikan mereka. Irpaskan mereka dengan
baik dan berilah mut'ah.

Diriwalatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Jabir, katanp: 'Abu bakar
meminta izin kepada Rasulullah untuk menemui beliau, sedangkan di muka pintu
telah banpk orang menunggu )ang belum diizinkan masuk. Nabi membenarkan
Abu Bakar masuk ke dalam. Tidak lama kemudian datang Umar dan dia pun
diizinkan masuk. Abu Bakar dan Umar mendapati Nabi tengatr duduk berdiam
diri dikelilingi isteriisterinla. Untuk memecah kesepian, Abu Bakar berucap:
"Ya, Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan jika isteri-isteriku meminta nafkah
kepadaku?" Mendengar itu, Rasulullatr kontan teruwa dan jawabnla: 'Ini, isteri-
isteriku duduk di sekelilingku meminta nafkah." Menerima jawaban seperti itu,
Abu Bakar langsung pergi menemui Aisyah, salah seorang puterinya )ang juga
isteri Nabi. Hal yang sama juga dilakukan Umar, dia segera pergi menemui
Hafsah, puterinya )ang juga menjadi isteri Nabi. Baik Abu Bakar maupun Umar
menegur puterinp itu: "Kamu meminta kepada Rasulullah apa )ang tidak
dimilikinp." Para isteri Nabi pun menjawab: 'Kami tidak meminta apa )ang
tidak beliau miliki." Sesudah peristiwa itu, Rasulullah menjauhkan diri dari
isteri-isterinp selama 29 hari atau sebulan, dan turunlah dua alat tersebut, laitu
ayatz9 dan29. Maka, Nabi pun memanggil isteri-isteri beliau menyuruh memilih.
Nabi berkata kepada Aisph: 'Sa1a ingin mengemukakan kepadamu satu hal.
Tetapi aku ingin, janganlah kamu tergesa-gesa menjawabnp, sebelum kamu
menanla pendapat ibu-bapakmu." Karena kurang paham apa )ang dimaksud
Nabi, maka Aisfah kontan bertanya: "Apa png ingin Rasulullatr kemukakan?"

6 Kaitkan dengan S.17: al-Israa', T1,75; S.29: al-Ankahnrt,l2,l3.
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Maka, Nabi membacakan apt ini. Mendengar pembacaan alat itu, Aisfah
mengatakan perlu menanyai ibu-bapaknp. 'Aku memilih Allah, Rasul-Nya, dan

hari akhirat," demikian jawab isteriisteri Nabi di kemudian hari.

Pada waktu itu (saat apt ini turun), Rasulullah mempuryai 9 isteri, yaitu: t.
Aisph binti Abi Bakar, 2. Hafsah binti Umar, png pernatr beliau ceraikan tetapi
kemudian diruju' kembali atas perintah Allah, 3. Ummu Salamah, 4. Ummu
Habibah Ramlah binti Abi Sufpn png maskavinnp dibalari oleh Najasi, 5.
Saudah binti Jam'ah. IGlima isteri beliau ini dari golongan Quraisy. 6.7,arnab
binti Jahasy, png dinikahi Nabi setelah ditalak oleh suami sebelumrya, Taidlbn
Usamah, 7. Maimunah binti al-Harits al-Hilalilah, isteri png paling akhir beliau
nikahi, 8. Shafiyyah binti Hupi ibn Akhthab an-Nadhiriph, tawanan perang
Khaibar lang kemudian beliau nikahi, dan 9. Juwairiph binti al-Harts al-
Mushthaliqiph.

Isteri-isteri beliau yang baru adalah Zainab binti Khuzaimah. Dia ini hidup
bersama Rasulullah hanla selama 8 bulan saja. Demikian pula isteri beliau png
bernama Raihanah binti Zaid, meningggal dalam perjalanan kembali ke Madinah
dari Haji Wada'. Ada dua orang lagi isteri beliau png berasal dari budak, pitu
Mariph dan Raihanah. Di samping itu ada lagi beberapa isteri beliau )ang tidak
beliau campuri @ergauli sebagai lalaknp suami-isteri), )aitu Kilabiyah, Asma
binti Nu'man, dan Qutailah binti Qais. Adapun Khadijah telatr waftt sebelum
Nabi hijrah ke Madinah

Wa in kwtunrw turidrullmha wa msuulahuu wod doaml atkhilwa fa
inrullaalw a'adda lil mulailnati mfuhnru ajrun 'a<hiimta : 'lila lannu
menghendaki Allah dan Rasul-I,lya sena negei akhimt, mala sesungguhnya
Allah telah menyedialun pahala yang besar kqada semuo perempuan yang
berhnt ihsan.'

Jika kamu menginginkan bisa memperoleh keridhaan Allatr dan keridhaan
Rasul-Np serta mendapatkan pahala hari akhirat, maka taatilatl Allatr dan Rasul-
Np. Sebab, Allah dan Rasul-Np telah menyediakan untuk semua perempuan
png berbuat ihsan, baik dalam ucilpan maupun perbuatan, pahala png besar
sebagai pembalasan atas keihsanan mereka.

Ringkasnp, kamu boleh memilih anara tetap menjadi isteri Nabi Muhammad
dengan rela menerima penghidupan Oarta) sekadar apa )ang diberikan oleh Allatr
atau perceraian dengan mendapatkan mut'atl.

Yaa nisattn rubiyyi may ya'ti mh*untw bi faahi-syatin mubayyinatiy
yu4haa' af lolul' a4utbn dhi'frni wa koaru dznalikt' ablluhi yasiirut :
'Walwi istei-isteri Nabi, barurysiqa di antam la nw mengerjalan perbuaan
yang jelas l<ekejiawrya, niscaya aubnya dilipagandalant, yang denikian
mudah bagi Allah.'

I

I

I
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Seorang lelaki berkata kepada Tairal Abidin: 'I(amu adalah keluarga png
sudatr mendapat irmpunan." Mendengar ucapan itu, Zainal menjawab: 'Irbih
lapk Allah melakukan kepada kami apa png Allah telah lakukan kepada isteri-
isteri Nabi. Yakni, kalau pahala kebajikan kamu dilipatgandakan, maka dosa

kami pun dilipatgandakan." Sesudah iu, beliau pun membaca alat ini.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatl menghadapkan firman-Np kepada isteri-isteri
Rasul untuk menjelaskan bahwa, sekalipun Rasul berulang-ulang mendapat
kemenangan dalam peperangan, Rasul tidak mengumpulkan harta, sehingga tidak
bisa memenuhi kebutuhan isteriisterirya png ingin mendapatkan kelapangan
kehidupan dan kemevahan. Jika inginhidup meuatr, mereka harus mencari orang
lain. Jika mereka menginginkan pahala akhirat, hendaklah tetap menjadi isteri
Nabi dengan patuh dan uat.
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844

(31) Barangsiapa di antara lctmu tetap taat

kepada Allah dan Rasul-NYa serta

mengerjakan amalan saleh, niscala
I(ami memberikan Pahala kePadaqa
dua kali lipat dan Kami sediakan
rezeki yang mulia.

(32) \ry'ahai isteri-isteri Nabi, tamu tidaklah

seperti Percmpuan lain. Jika kamu

memetihara diri dari meryalahi Allah,
janganlah kamu melembutkan suara-

mu, lalu orang-orang Png hatinYa

berpe4akit jatuh cinta kepadamu, dan

berbicaralah secara wajar.

(33) Berdiamlah kamu di rumah-rumahmu

dan janganlah kamu menamPakkan
hiasanmu seperti keadaan perempuan-

perempuan jahiliph dahulu. Didkan-
lah sembahYang, berikanlah zakat,

taatilah Allah, dan Rasul-NYa.
Sesungguhnya Allah menghendaki
png demikian unnrk menghilangkan

dosa darimu, wahai ahlul bait, dan

menyucikan kamu dengan sebaik-
baiknya.

(34) Sebutlah ayat-ayat Allah dan hikmah
yang dibaca di rumah-rumahmu;
sesungguhnya Allah inr lvlaha Lrmbut
dan Maha Mengetahui semua rahasia

hamba-Np.

(35) Sesungguhnya orang-orang muslim,
muslimah, orang mukmin dan muk-
minah, orang-orang )ang tetap taat

lelaki dan perempuan, orang-orang
yang benar lelaki dan Perempuan,
orang-orang yang sabar lelaki dan
perempuan, orang-oreng Yang khu-
syuk merendahkan diri kepada Allah
lclaki dan perempuan, omng-orang

lang bersedekah lelaki dan Perem-
puan, orang-orang Yang berPuasa
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reraki dan perempuan, orang-or:rns Ggil3-ffn6+\YtFJV
tril:n:I,ffi tHffi ::!f,,$grpitxaqf'r(,
png banpk menlabut Allah lelaki
dan percmpuan, maka Allah telah
menlcdiakan untuk mereka ampunan

dan pahala png besar.

TAFSIR

wa may yaqnut minkuww lillobhi wa msuulihii wa ta'mal shaalihan

nu'fihna afulua marmtaini : furungstoPa di anum kamu tetq tafr kqada
Allah dan Rasut-Nya serta mengeriakan amalan saleh, niscaya l{ami

memberilan l<cpadanyapalnla dn lali lipat.

Para isteri Nabi png menaati Allah dan Rasul-Np dengan khusyuk dan

ikhlas serta mengerjakan amalan-amalan lang saleh, niscap Allatr memberikan

patrala dua kali lipat. Hal ini mengingat kemuliaan mereka dan kedudukannla

sebagai isteri Nabi.

Wa a'tadrwa tahru rizqan luriimaa - Dalt Katni menyedialan rezeki yang

mulia.

Selain itu, bagi mereka juga disediakan rezeki png mulia dan mereka

ditempatkan di dalam surga bersama-sama dengan Rasul. Yaitu suatu tempat

)ang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Di dunia, mereka menjadi perempuan-

perempuan png dihormati, sedangkan di akhirat mereka mendapat derajat png
tinggi.

Yaa nisaa<n rubiyyi lastunru ka alwdim mirun nisaa-i : Walu.i istert-

isteri Nabi, lamu tidaklnh sepeni peremptnn lain.

Di muka bumi tidak ada jamaatr perempuan )ang menyamai kedudukan isteri
isteri Nabi dalam segi keutamaan dan kemuliaan.

Init taqaitunru faloa takh4lw'rw bil qauli fa yathma'al laizii fii qalbihii

maru4huw wa quhu qaulam ma'raufat : lika lannu memelilam dirt
dari menyalahi Allah, janganlah lannu melembutlan suommu, lalu omng-

omng yang latinya berpenyakit iatuh cinta kqadatnu, dan berbicamlah
secamwaiar.

Watrai isteriisteri Nabi, kamu tidaklah sama dengan perempuan-perempuan

lain. Sebab, kamu adalatr ibu dari seluruh mukmin, isteri dari seutama-utama

Nabi. Oleh karena itu, apabila kamu menghadapi seorang lelaki, maka janganlatt

kamu berbicara dengan suara lembut )ang bisa membangkitkan nafsu bagi orang-
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orang )ang tidak beriman. Tetapi bicaralah dengan singkat dan tegas, serta
hindarilah semua png menimbulkan salah sangka orang lain.

Wa qarna fii bnyuntikuntw : Berdiamlnh lamu di rumah-rumahmu.

Hendaklah para isteri Nabi tetap di rumah masing-masing, tidak pergi ke
mana-mana jika tidak ada keperluan.

Wa laa tabarrujru tabarn$al jaahiliyyatil uulaa : Dan janganlah lamu
menamp al*an hias anmu s q erti l<eadnan p e remp wm-p eremp unn j ahiliyah
dahulu.

Janganlah para isteri Nabi memperlihatkan hiasan-hiasan png dipakairya
dan kecantikan tubuhnya kepada lelaki lain, sebagaimana dilakukan oleh
perempuan-perempuan jahililah sebelum Islam.

Dua kalimat di atas memberi pengertian bahwa para isteri Nabi tidak
dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannp. Mereka
diperbolehkan keluar, hanp apabila ada keperluan dan apabila mereka keluar
rumah berlaku sederhana, serta menghindari segala sesuatu png menimbulkan
prasangka buruk dari orang-orang )ang memandangnla.

Wa aqimrush shalaata wa aatiiruz znluata wa a4hi'twllaaha wa msuu-
lahuu : Dirilanlnh sembalryang, berilanhh ulat, taatilah Allah, dan
Rasul-l'Iya.

Di samping memelihara diri dari segala hal png menimbulkan prasangka
buruk, para isteri Nabi hendaklah juga mendirikan sembahpng, memberikan
zakat, serta menaati Allah dan Rasul-Np. Allatr hanp mengkhususkan dua ibadat
dalam alat ini, karena sembahpng dan zakat sangat besar pengaruhnla untuk
menyucikan harta dan jiwa.

Intwmat yuiidulhahu li yttdz-hiba 'ar*umur rijsa ahlal baiti wa yu-
tlwlthiruhtn tath-hiilaa : sesungguhnya Allah menghmdaki yang danikinn
itu untuk menghilanglan dosa darimu, watni ahlul bait, dan menyucilan
lamu dengan s ebaik-bailotya.

Mengapa Allah memerintahkan kamu untuk mengerjakan perintah-perintatr-
Np dan menjauhi larangan-Nla, karena Dia ingin menghapuskan semua jenis
kekejian dan kejatraan dari keluarga Nabi. Selain itu, juga sekaligus menyucikan
keluarga Nabi dari segala kotoran matsiat png selalu melekat pada orang-orang
yang berdosa.

Yang dimaksud dengan "atrlul bait" adalatr orang )ang selalu berada bersama
Nabi, baik lelaki ataupun perempuan, )aitu para isteri dan kerabat-kerabat beliau.
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Para ahli ufsir mengatakan: 'Sebab Aisyah ikut men)'ertai pasukan-pasukan

dalam perang Jamal karena pemimpin pasukannya mendesaknla agar dapat

mengadakan perdamaian dan perbaikan. Tbtapi pertempuran itu berakhir dengan

kematian unta )ang dikendarai Aisph, karena tikaman musuh. IGmudian Ali
mengirimnla kembali ke Madinatr bersama 30 perempuan lainn1a."

Wadz kuma maa yutlaa fii brtyuntihntu min aayoatillaahi wal hiknati:
Sebutlantah ayat4ryat Allah dan hilonahyng dibaca di rwruh-rumahmu.

Ingatlah kepada nikmat Allatr png dilimpahkan kepada dirimu, wahai isteri-

isteri Nabi. Yaitu menempatkan kamu di rumah-rumah Nabi, di mana ayat-ayat

Allah dibacakan dan watryu diturunkan, serta di mana Nabi menyampaikan

sabdanya png menjelaskan hukum-hukum )ang tidak diuraikan dalam al-Qur'an.

Syukurilatr Allatr atas nikmat yang diberikan kepadamu dan pujilah Dia.

Allah menamakan alat-a1at-Np dengan hikmat atau menamakan spriat-
spriat-Nya png diturunkan kepada Nabi dengan hikmah. Sebab, al-Qur'an

mengandung hikmah dalam memperbaiki masprakat, baik di dunia maupun di

akhirat.

Innallnaha kaarw laahffin klwbiirua : Sesunggufurya Allah iru Maha' 
Izmbut dnn Maha Mengaahui semua mlnsia lwmba-I'{ya.

Allah itu benar-benar berlaku lembut terhadap dirimu. I(arenanya, Dia
menjadikan kamu sebagai orang-orang )ang menempati rumah Nabi. Dia juga

Maha Mengetatrui segala keadaanmu.

Inrwl muslimiiru wal muslinoili wal mu'miniitu wal mu'mfuuati wal
qaanitiina wal qaanitaati wash shaadiqiina wash shaailiqaati wash

stuabiriiru wash shaobilwti wal klwa-syi'iitw wal klwa+yi'oati wal muta'
sluddiqiina wal mda-shaddiqaOi wash shaa-imiiru wash shaa'imaati wal
luafi-zhiiru fwaujahum wal haafi-zluui wadz ilznakiriirullaoha ka+siiruw
wadz duakimati a'ad.dalbaltu hhum maghfimtaw wa aimn 'a*hiimaa:
Sesungguhnya oftmg-orctng muslim, muslimah, oftIng mulonin dan mahituh,
omng-omnSyang tetap taat lelaki danpercnpuon, onanS-oflIngyang betur
letaki dan penempuen, omng-oftrng yung sabar lelaki dan percrnputtn, omng-

omng yang merendahlan diri kqada Allah lelaki dan perempuan, omng-

omng yang benedelah lelaki dan perempwtn, omng-omng yang berpuasa

lehki dan perempuon, onang-omng Wg memeliham lcerruluarurya lelaki

dan perempu1n, serta orailg-orung yang bafiyak menyebut Allah lelaki dan

p emnp ram, rrula Allah teloh mqyedialant untt* merela wnputun dan palwla
yang besar.

Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat-sifat png dapat menghapuskan

dosa dan memperoleh pahala png kekal.
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1. Patuh melaksanakan hukum-hukum agama, baik png mengenai ucapan
ataupun )ang mengenai perbuatan.

2. Batin membenarkan apa )ang difardhukan oleh agama (iman).

3. Melqtsanakan amal ibadat dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan secara
retap.

Tbrtib (urutan) firman ini memberikan pengertian bahwa pada mulanp iktikad
(kepkinan) dan tashdiq (pembenaran) )ang sempurna arau iman yang lamil
(sempurna) berwujud sesudatr anggota badan patuh mengerjakan perintah
dan menjauhi larangan.

Apabila iman dan Islam telah terhunjam kuat dalam jiwa seseorang, maka
lahirlah perilaku khusyuk dan ikhlas )ang sempurna.

4. Berlaku benar dalam u@pan dan perbuatan. Benar itu adalah tanda iman,
sebagaimana berdusta adalah tanda nifak.

5. Sabar menderita kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan dalam
menunaikan ibadat dan menjauhi hawa nafsu.

6. Khusyuk dan merendahkan diri kepadaAllatr denganhati dan anggota tubuh.

7. Bersedekah dengan harta dan berbuat ihsan kepada semua orang yang
membutuhkan pertolongan.

8. Berpuasa. Puasa adalah €ra )ang ampuh dalam mematahkan hawa nafsu.

9. Memelihara dari zina.

10. Menyebut Allatl dengan lisan dan hati.

Diriwalatkan oleh Abu Daud dari Abi Sa'id al-Khudhri bahwa Rasulullah
bersabda:

"Apabila seomng lelaki menbangunlun isterirya pada malam lari, lalu kedtanya
bercembahyang dm mkaat, malu kefuanya pada malam iu tergolong ke dalam
golongan omng yang baryak menyebut Allah."

Kepada mereka png melaksanakan semua sifrt png sudah dijelaskan tersebut
diberi ampunan dan pahala png besar di dalam wrga jannatun na'im sebagai
pembalasan atas amal usaharya.
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Sebab turun alat

Diriwalatkan oleh Atrmad dari Abdurrahman ibn Spibah, bahwa Ummu
Salamah, isteri Nabi mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi:
"Mengapakatr kami, kaum perempuan, tidak pernah disebut dalam al-Qur'an
secara tegas seperti keadaan kaum lelaki? Maka, pada suatu hari aku mendengar

seruan Nabi di atas mimbar, sedangkan aku ketika itu sedang menyisir rambut.
Aku segera meryanggul rambutku, kemudian aku pergi ke bilik salah seorang

isteri Nabi, maka aku pun mendengar Nabi berkata dari atas mimbar: 'Wahai

manusia, Allah berfirman dalam al-Qur'an 'Innal muslimiina wal muslimaati
hingga akhir ayat ini."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini dijelaskan apa )ang telah disiapkan oleh Allah untuk
para isteri Nabi, jika mereka menaatiNla dengan tulus ikhlas, menaati Rasul,

dan mengerjakan amalan saleh. Selain itu, juga dijelaskan sikap-sikap png harus

diperlihatkan oleh para isteri Nabi kerika menghadapi orang lain. Allah menyuruh
mereka untuk tetap di rumah masing-masing, kecuali jika ada keperluan. Perintah

lain, mereka diminta menegakkan sendi-sendi agama. Allah menyuruh mereka

seperti itu, karena ingin menghapuskan semua dosa dari keluarga Nabi, sekaligus

menyucikan jiwa mereka. Pada akhirnp Allah memerintahkan mereka untuk
menlampaikan alat-ayat al-Qur'an png mereka dengar dari Nabi kepada orang

lain, demikian pula hadis-hadis png disabdakan (diucapkan) oleh Nabi di
rumatrnla. Sesudah itu Allah menjelaskan sifat-sifrt orang muslim dan muslimat.

845

(36) Bagi seonmg mukmin dan mukminat
tidak ada hak untuk memilih, apabila
Allah dan Rasul-Np telah menetap-
kan suatu ketetapan. Akan ada pilihan
(png lain) bagi mereka tentrng urusan
mereka. Barangsiapa mendurhakai
Allah dan Rasul-N1a, maka dia benar-
benar telah sesat dengan kesesatan

lang nyata.T

(37)(Ingatlah) ketika cngkau berkata
kepada orang yang telah dicurahi

'W;i;'t#$19 j115;r$JiWo
'hwi;;eji,f;drltfuttgl

@:qwfu:#tr;:;

? Ksitkan deagan S.4: an-Nisaa', 59{5.
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nilanat oleh Allah dan engkau pun
telah membcrikan nikmat kepadanp:
'Feganglah isterirya (anganlah kamu
ceraikan) dan bertakwalah kepada
Allah", padahal engkau menyrmbu-
nyikan apa )ang ada di dalam dirimu,
sedangkan Allah akan melahirkanrya,
engkau takut kcpada manusia, padahe I

Allah lebih berhak engkau Bkuti.
Ketika Zaid, telah menyelesaikan
keperluan terhadap isterinya (Zanab),
IGmi nikahkan engkau dengan dia
supap jangan menjadi suatu kepicitan
bagi orang-orang mukmin dalam
menikahi isteri-isteri dari anak angkat
mereka, apabila anak angkat itu telah
menlrlesaikan hajatnp dari istcrinya
itu (telah ditalaknla), dan urusan
Allah itu pasti berlaku.

(38) Trdak ada dosa bagi Nabi terhadap apa

)ang ditetapkan olch Allah untukrya.
Itulah $mnah Allah terhadap nabi-
nabi png rclahlalu, dan urusanAllah
adalah surtu ketentuan png pasti
terjadi.

(39)Mereka )ang menlampaikan semua
risalah Allah dan takut kepada Dia,
dan tidak takut kepada seofimg pun
selain Allah, maka cuhrplah Allah itu
sebagai T\rhan yang memelihara

. semua amal makhluk-Nya dan
menghisabqra.

(4O)Muhammad itu bukanlah aph dari
seomng dari kamu. Akan rctapi dia
adalah Rasul Allah dan pcnuEp semrur
nabi. Allah itu Maha Mengetahui
segala sesuatu.

*i'ffi*t+1(,rsjHr5\
@qGi\ui('?'flW;*

i'tl;;#r#F.,-vrd6'rir.rg;
eJ;r;ry|i"\:ry{#t:pg,

alii'ir,x(:vs

l'ffitt'rg$i;dft[""ry
*r:gfSii,u;ftovl,#bhiJt0

TAFSI R,

Wa mot foaru li mu'aini* w lu mu,minatin i4zoo qa4lwllaaha wa
ruswiultw amrsn ay yahruu Mumd kluiruu nin anrihim : Bagi
seoftng mubnin dan rrubritwt tidak ada lwk tuttuk memilih lagi, apabita
Allgh dan Rmul-l,Iya teWt mmaaplun sntu letetapan. Alant ada pilitnn
$any ktA fugi mcrcka tentang urusail merela.

'&
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Para mukmin, baik lelaki ataupun perempuan, tidak boleh menentang perintalt

Allah dan perintatr Rasul-Np. Apabila Allatr dan Rasul-Np telah menetapkan

suatu keputusan, tidak boleh mereka mempertimbangkan lagi dalam

melaksanakannla. Mereka harus melaksanakan apa yang telah diputuskan itu.

Mereka tidak boleh meryalahinP.

Walhasil, para mukmin, baik lelaki ataupun perempuan, tidak boleh memilih

suatu keputusan yang berlawanan dengan keputusan Rasul, karena keputusan

yang telatr ditetapkan itu sangat maslatrat (berguna) bagi mereka.

wa may ya,shillgahg wa rusuulahuufa qad dhallg tlhglaglam mubiirua:
Bamngsiqa mendtrlal@i Allalt dan Rasul-[,{ya, mal(a dia benar-benar telah

sesat dengan lcesesatan yang rryata.8

Barangsiapa png berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-N1a, tegasnya,

menentang perintah Allah dan Rasul-Np atau melanggar larangan Allah dan

larangan Rasul-Np, maka itulah orang )ang menyeleweng dari jalan lang lurus

dan sebaliknla, menjalani jalan png sesat.

Diriwayatkan batrwa ayat-aYat ini diturunkan mengenai Z,ainab binti Jahasy,

saudara sepupu Rasulullah, png dipinang oleh Zaid lbn Haritsah melalui

Rasulullah. T,ainab menolak pinangan itu, demikian pula saudaranla, Abdullah

ibn Jahasy. Berkenaan dengan itu, turunlah ayat-ayat ini. Setelatr adanp alat ini,
mereka barulah berkata: 'Kami terima pinanganmu, 1a Rasulullah." Maka Nabi
pun menikatrkanZaimb dengan Zaid.

Wa idztaqwilu lil lo4zii an'amallaahu'alaihi wa 6n'amta'alaihi amsik

'alailu ztuiala wat taqillaal4 : (Ingatlah) l@til@ englau berlata kqada
ottr,lg Wg tetah dicumhi nilonat oleh Allnh don mglant pm telah metnbeilan
nilonnt trcpadanya: 'Peganglah isterinya fianganlah lumu cemilan) dan

benalwal,ah kqada Allah'.

Ingatlah, wahai Rasul, ketika engkau berkata kepada Zaid, budak )ang telatl

engkau merdekakan itu: 'Janganlatr engkau melepaskan Taitlab itu, walaupun

dia angkuh dan sombong, serta bertawakallah kepada Allah."

Walaupun Zainab mengabulkan kehendak Rasul untuk dijodohkan dengan

Zaid, namun sebagai seorang perempuan bangsawan, beliau masih tetap merasa

batrwa dirinla lebih tinggi daripada suaminla itu. Hidup mereka tidak rukun,

danT.lrid mengadukan masalah rumah tangganla itu kepada Rasul.

Ada riwalat png menyebutkan batrwa Nabi ketika itu telah menerima wafryu

dari Allatt )ang menjelaskan bahwa T:iid all n menceraikan isterinp dan bahwa

Nabi akan menikatri Tairrprb aus kehendak Allah.

t A,rat ini semakns dengao S.24: arNrnrr, 63.
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Ictika Taid,mengadukan keburukan perlakuan zainab terhadap dirinp dan
memberitahukan bahwa dia akan menalak isterinya, berkatalah Rasul:
'Bertakwalah kepada Allatr dalam ucapanmu dan jangantah kamu menceraikan
isterimu itu."

Sebenarnla, Rasul mengetahui bahwa Taid akanmenceraikan isterinya dan
Nabi akan menikahi Tainab. Akan tetapi hal itu disembunyikan oleh Nabi. Oleh
karena Nabilah png kelak akan menikatriZainab, maka dia tidak membenarkan
keinginan zaid, meralak isterinp untuk menghindari caci-maki orang munafik.

wa nkhfii fii twfsika mallaahu mubdiihi : padahal englau menyem-
bunyikan apa yang ada di daram dirimu, sedangkan Ailah akan
melahirlannya.

Engkau mengetahui, hai Muhammad, bahwa Zaidpasti akanmenalak isterinp
dengan perantar:um wahyu dan engkau akan menikatrinla untuk menghilangkan
suatu adat jahililah. Engkau berbuat seperti itu hanplah karena malu dan karena
takut orang lain mengatakan: "Muhammad menikahi bekas isteri anak angkatnla. "
Apa png engkau sembunyikan itu, Allah akan melahirkannp.

wa takh-syan noasa wallaahu atwqqu an takh-syaahu : Engtau tahtt
lcepada manusin, padahal Ailah rebih bertwk engtau tahtti.
Engkau takut kepada caci-maki manuiia, padahal Allah png menyuruhmu

berbuat seperti itu lebih berhak engkau takuti. Sebab itu, 
-hendatdah 

engkau
melaksanakan perintah Allah dengan kesungguhan hati untuk mewujudkan sr.tu
hukum spriat-Np.

Fa lammaa qa4haa zsidam minhaa wa4horan ztwwajrualcahaa litruitoa
yalauna 'alal mu'miniiru harujunfii awaaji ad'iyaa-ihim i4zna qa4hnu
minhuntu wafinmn : I(etila hid telah matyeles ailan tcq e rluan ierladap
isterirryu (hirub), Kani nirrotrkan arytant dengan aia, wpayaiangan malaai
suaru lcqicilwn bagi omng-orung mutonin dalam menifani isteri-isteri-dari
aruk anglatnya, apabila anak angkat itu telah menyelesaitan hajanya dari
istertnya itu (telah merutalotya).

Karena Zaid tidak sanggup lagi menanggung derita batin dan kemudian
menalak isterinla, kemudian Kami pun menjadikan zaimb menjadi isterimu
(Muhammad). Tbjuannp, supala kebiasaan di kalangan para mukmin tidak boleh
menikahi bekas isteri anak angkat dapat dihilangkan.

Ada riwalat bahwa Nabi setelah meminang zainab, terus hidup serumatr
dengan perempuan itu tanpa melaksanakan atad nikah dan tidak memberi
maskawin. sebab, Allatllah png telatr menikatrkah rainab dan Nabi.
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Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-T\rrmudzi bahwa zainab selalu

memUanggakan diri terhadap isteri-isteri Nabi png lain' Beliau berkata: 'I(amu

semua Oinif*rfun oleh keluargamu, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah di

atas langit tujuh."

Wa luaru amrallaahi mafuulan : Dan adalah urusan Allah iru pasti

berlafu.

Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi' Allah telah

menetapkan Urtttt" Zainab akan dinikahi oleh Rasul, maka ketetapan itu pasti

terjadi.

Maa luaru ,al.an rubiyyi min lwruiin fihnaa faru4hallaahu lahuu :
Ttdak adn dosa bagi Nabi atas apa yang ditetaplan oleh Allah untulorya'

Nabi tidak boleh merasa keberatan untuk mengerjakan apa yang telah

dihalalkan oleh Allah untuk dia, laitu menikahi bekas isteri anak angkatnla'

Sunrutallaahifi.l ladziiru lrtwlau min qablu : Itulah sttnnah Allah terhadq

nabi-nabi Yang telah lalu.

Apa yang telatr dispriatkan oleh Allatr untukmu, hai Muhammad, adalatt

sunnah 6yariiQ png telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelummu, yaitu kebolehan

beristeri.

wa lwaru amrullaahi qadamm maqduurun : Dan urusan Allah adnlah

suatu ketentuan yang pasti teriadi.

Apa 16ng telatr ditakdirkan (ditetapkan) oleh Allah pasti akan terjadi, dan

tidak ada Png bisa menolaknla.

Nla4riirw yubatti-ghunru ris aalailillaahi w a yaHt'syauruhuu wa laa yakh-

syautw ahadan titUana : Merela yang menyampailan semua risalnh

iilan, dan merela tafut l<epada Dia, merela iru tidaktahtt kqada seomng

pun selain Allah.

Hai Muhammad, engkau hendaklah meneladani rasul-rasul png mulia png

telatr mendatruluimu. Janganlatr engkau takut kepada seseorang selain T\rhanmu'

Sebab, hanla Allahlatl png melindungi engkau dari semua bencana.

Wa lufaa bitlgahi tusiibaa : Dan cuhtplnh Allgh itu sebagai Tfuhnnyang

memeliham semw amal malilluk'I'lya dan menghisabrya'

Suatu hal )ang sangat mengecewakan adalatr terdapat sisipan-sisipan dalam

menafsirkan alat ini, l^rg Ct.tot " oleh beberapa pengarang tafsir' Mereka

menlandarkan keteranganrya itu kepada ulama-ulama besar. Sebenarnla, Allah
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mengeahui bahwaulama-ulama besar itu tidak beranggung jawab aus pendapat-
pendapat tersebut. Sisipan-sisipan inr sebenarnp adalatr sisipan tsrailipt atau
cerita-cerita dongeng png disisipkan oleh orang-orang, ketika para ulima itu
T..*!itk* alat ini. Mereka berkaa: 'Muhammad pada suatu hari pernatr melihat
zainab,-maka timbullah cinknp. Lama benar Muhammad menyembunyikan
cintanya itu. Sesudah beliau tidak dapat menyembunyikan ligi, baiulah
melahirkannp dan menptakan keinginannp untuk menikahi 7-aiiab. Karena
itu, terpaksalah Taid menalak isterinya, png kemudian dinikahi oleh Nabi."

Para penulis tafsir itu mengatakan bahwa teguran Allah kepada diri
Muhammad dalam apt ini karena Muhammad menyembunyikan cintanp kepada
zainab. Tentu saja, semua riwalat )ang menlangkut pribaoi Naui dalam masatat
ini png tidak lalak disandarkan kepada beliau, nenoauatr kita tolak, walaupun
disandarkan kepada pendapat ulama-ulama besar.

Hikmah Nabi mengawinizainab, bekas isteri anak angkatnp, adalah untuk
membatalkan sebuah prinsip png dipegang erat oleh orangArab ketika itu, laitu
nalam menikatri perempuan bekas isteri anak angkat, sebagaimana haram m"nikat i
bekas isteri anak sendiri.

Sebenarnla, )ang disembunyikan Nabi adalatr kekhauatirannp akan dicaci-
maki kaum munafik png dinrjukan kepada dirinla, apabila dia menikahi bekas
isteri anak angkatnp itu.

Thfsir-tafsir )ang memuat riwalat-riuapt tersebut menjadi pegangan )ang
kuat bagi para orientalis @akar Islam dari Barat) dan para pengil<ut ."r.t i
dalam mempermasalahkan dan memojokkan pribadi Nabi Muhammad.

Maa lwana muhammadun abaa ahadim mir rijaalikum wa laakir
msuu,hllaahi wa klnataman nabiyyiitw : Mulwmmad iru bulantah ayah
dari seorung dari kamu. Aran taapi dia adalah Rasut Altah dan p"nitrp
semua nabi.

Janganlah engkau takut kepada ejekan manusia, karena engkau menikahi
bekas isteri anak angkannu. sebab, engkau bukanlah alah seorang pun dari mereka,
bukan alah hakiki (kandung) dari anak angkatmu itu. Ihrenarya, mereka tidak
bisa berkata, bagaimana Muhammad menikahi bekas isteri anak angkatnp.

Engkau adalatr rasul Allatr )ang menlampaikan risalahnp kepada manusia
dan sebagai nabi penghabisan. Tidak ada nabi lagi sesudatrmu. Engkau adalah
aph dari semua umatmu dalam arti penghormatan dan kemuliaan ierta dalam
sifut kasih salang, sebagaimana rasul-rasul )ang lain terhadap umatnla masing-
maling. Ringkasnp, Muhammad itu bukanlah aph dari umatnla, oaam arti
beliau haram menikatri bekas isteri seorang umatnla. Tetapi beliau adalatr alah
bagi semua mukmin, dalam arti berhak menerima penghormatan dari mereka
semua, sebagaimana wajib bagi beliau untuk berdap upala mendatangkan
kebajikan bagi umatrya.
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Telah dikenal dalam sejarah, Rasulullah mempunlai tiga anak lelaki dari

isteri Siti Khadijah, tetapi semua meninggal sewaktu masih kecil, pitu al-Qasim'

at-Thayyib, dan at-Thahir. Selain itu, beliau memiliki seorang anak lelaki dari

frfariyat, yang diberi nama Ibratrim, meninggal seuaktu 111.ttt bayi. Dari isteri

f<naOiian, NrUiSug. dikaruniai empat anakperempuan, yaitu: Tainab, Ruqayyah,

Ummu Kaltsum, dan Fatimatr. Tiga png pertama meninggal sebelum Rasulullatt

wafrt. Hanla Fatimahlah png wafat enam bulan setelah Rasul wafrt.

wa luarullnahu bi kulli syai-in 'aliimaa : Allah itu Malw Mengenhui

segala sestuttu.

Allah itu Maha Mengetahui segala sesuanl. Iorenanla, Dia mengetatrui siapa

di antara nabi yang p*t , untuk dijadikan sebagai nabi pada permulaan dan

siapa di anrara mereka yang pantas dijadikan nabi penghabisan.

KESIMPULAN

Dalam alat-aFt ini, Allah menjelaskan batrwa ada beberapa hal png tidak

diberikan atas kehendak orang-orang perempuan sendiri, pitu hak menolak apa

yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Np. Walaupun dalam apt yang telah

iAu-Oiry.t"t<an Lanwa isteri Nabi boleh memilih antara tinggal teup bersama

Nabi atau diceraikan, tetapi dalam a5At ini, Tainab tidak boleh menolak keinginan

untuk dinikahkan dengan Zaid ibn Haritsah'

(41) Wahai orang-orang yang telah ber-

iman. Sebutlah Allah dengan banPk
sebutan pada sebagian besar walf,umu.

(42) Dan tasbihkantah (sucikanlah) Allah
pada pagi dan Petang hari.

(43) Dialatr, Allah fng telahmelimpahkan

nikmat-Nya kePadamu, sedangkan

para malaikat-NYa memohonkan
ampunan untukmu; semua itu untuk

mengeluarkan kamu dari kegelaPan

menuju sinar benderang.dan Allah itu

Maha Kokal rahmat-Nya tethadap para

mukrnin.

(44)Kata penghormatan yang mereka

ucapkan pada hari mereka menjumpai

Allah adalah salam. Allah telah

846
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menyediakan untuk mereka pemba_
lasan yang mulia.

TAFSIR

Yaa ayyuhar ra4ziirw utmanttdz kururhaha dzikmn ru+siima : wahaioranS-omng yang telah beimnn. Sebuttah Altah dengan banyak sebutanpada sebagian besar waloumu.

wahai semua orang )ang telah membenarkan Alrah dan rasur-N1a, sebutlahAllah dengan hatimu, lisanm,, dan angggta tubuhmu dengan sebanpk mungkindalam segala keadaanmu. Karena eu-anun png telah frencuratrtan berbagainikmat kepada dirimu.
sebutlah Alrah, baik ketika berdiri, ketika duduk, atau kerika berbaring.Hendaklah kamu merasakan kebesaran Allah dan merasa takut kepada hisab

@erhitungan amal) dan siksa-Np.

wa sabbihuuhu bukrwaw wa a-shiilaa : Dan tasbihranrah (suciranrah)
Allah padapagi danpetang tnri.
Bertasbihrah kepada A[a]r pada tiap pagi dan petang hari untuk menunjukkan

kebesaran Allah dan kemuriaan-Nla. y;ng oimataud o."rg, aruih di sini adalahsembahpng dan zikir. yang dimaksud dengan pagi dan peLru hari adalah seluruh
waktu.

Huwal la4zii yu-shailii 'araikum wa maraa-irwtuhuu : Diatah, Ailahyang telah melimpahlwn nitonarlrlya kcpadamu, sedanglan pam malaitat_
Nya memohonlan ampunnn untulqnu.

TUhan png kamu sebut dengan sebanpk-banlaknla dan kamu tasbihkanpada pagi dan petang hari, itulah Allah png memuji dan menpnjung kamu dihadapan para malaikat. I(arena itu, pari malaikat juga mernohonkan ampunanuntukmu.

Li yukhrijakum minazh zhurumaati ilan nuur : semua itu untuk
mengeluarlan lamu dni l<egelapan menuju sirur bendemng.
IGsemua itu kamu lakukan, pitu berzikir dan bertasbih, agar kamudikeluarkan dari kegelapan dunia png penuh dengan tipudaya, dari kegerapannafsu lang mendorong kepada perbuitan maksiai, dan dari kegerapan akibatgangguan setan untuk dibawa menuju sinar ilmu dan sinar kebajikan.

wa lwaru bil mu'miniiru mhiimaa : Dail Ailah itu Maha rakd mhmat_
Irlya terhndap pam mulonin.
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Allah itu Matra IGkal ratrmat-Nla, baik di dunia maupun di akhirat terhadap

para mukmin. Di dunia, Allatr memberikan petunjuk kebenaran dan menjelaskan

jalan yang harus kita lalui, sedangkan di akhirat nanti, Allah memelihara kita

dari huru-hara )ang maha dahsPt.

Thhiyyatuhurn yaurna yalqawwhuu salatmun : Kata penghomutan yanS

merela ucaplunpada hari merela mmiumpai Allah adnlah "sal.ann.'

Mereka dihormati oleh para malaikat, ketika mereka masuk ke dalam surga

dengan ucapan 'salam" : kesejahteraan dari Allah dan keutamaan png besar.

Wa a' adda lahum ai run luriimat : Alhh t elah menyedialan utXuk merela

pembalasanYang mulia.

Allatr telatr menyediakan patrala png besar untuk para mukmin di akhirat

dan nikmat )ang sempurna. IGsemua itu akan didatangkan kepada mereka, tanpa

menunggu mereka harus memintanp. Dalam surga, mereka melihat apa )ang

belum pernah dilihatnya, belum pernah didengarnp, dan belum pernah tergores

di dalam hatinp di dunia.

KES!MPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menganjurkan hamba-Np supala membesarkan

dan memuliakan Dia dengan jalan berzikir dan bertasbih pada pagi dan petang

hari. Sebab, Allahlah )ang mencuratrkan rahmat-Np kepada mereka, sedangkan

para malaikat memohonkan ampunan kepadanp.

847

(45) Wahai Nabi, sesungguhryalGmi telah

mengutus engkau sebagai seorang

satsi dan sebagai seonmg Pembawa
kabar menggembirakan dan sebagai

pembawa kabar menakuti.e

(46) Dan sebagai seorang penpnt (pen-

dakwah) kepada Allah dengan izin-
Nya dan sebagai sebuatr pelita (pene-

rang) )ang memberikan penerangan.

Wfr+G,A{C,fi,1:rftff!

@wqLi;\ti$ta$

e Kaithn dengan S.4: arNisaa, , 4142i awal S.48: al-Fat-h d"n bagian akhir S.39: az-

Zumar.
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(47) Gembirakanlah para muhnin, sesung-
guhnya mereka memperoleh keuta-
maan )ang besar dari Allah.

(48) Janganlah kamu menaati orang-orang
kafir dan onmg-orang munafik, serta
belakangilah gangguan dari mereka;
bertawakallah kepada Allah dan Allah
cukup menjadi pemelihara.

(49) Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu menikahi percmpuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu
menceraikan mereka sebelum kamu
menyetubuhi (menggauli), maka
mereka tidak beriddah unnrkmu png
harus kamu sempurnakan bilrngan-
qa. Maka berikanlah mut'ah kepada
mereka dan ceraikan mercka dengan
cara )ang baik.D

@wn:ibrnfr:,3r,*-.Av;

i.;tewAyuystdrei

'Wi'Wliur&Sl;
1+Vjir&Kr,fAi5tWU
bw,fr6"j^r1:,s6ffi{ar

ir,iirr'ii!#W:i5{*-
dt'i

TAFSIR

Yaa ayyulwn rubiyyu innaa analnaakt syuhidaw wa mubasy-syiruw wa
rudzifiia : Walwi Nabi, sesunggultnyv Kani telah moryutus engkau sebagai
seomng salai dan sebagai seoflmg pembawa knbar menggembimlan dan
sebagai pembawa labar metuhtti.

Waltai rasul, Kami telah mengutus engkau untuk menjadi saksi I(ami terhadap
umatmu serta memperhatikan keadaan mereka dan amalan-amalannla. Selain
itu, juga untuk menjadi saksi mengenai keimanan atau kekafiran mereka, serta
amal-amal png lain. r(ami juga mengutus kamu untuk menyampaikan berita
gembira, yaitu mereka akan memperoleh surga jika mengimani engkau dan
mengerjakan apa png kamu perintatrkan. Selain itu, juga membawa kabar
menakuti, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab di
dalamrya jika mereka mendustakan engkau.

Wa daa'iyan ilallaahi bi idatihii wa shaajam nuniirua : Dan sefogai
seomng penyeru @mdalwah) kqada Allah dengan izin-I,lya dan sebagai
sebmh pelita (penemng) yang membeiknn penerungan.

Kami mengutus engkau, Muhammad, unhlk menjadi peryeru atau pendakwah
kepada paham tauhid dan beribadat kepada Allah dengan seizin-Np sera menjadi

o Ksitbn d€ngan 5.65: atbltalaaq.
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suluh )ang terang )ang menghilangkan kegelapan, kejatr,ilan (kebodohan), dan

too"l*Irekaligui memperlihatkan jalan penrnjuk dan kebahagiaan.

wa basy-syiril mu'miniilw bi anru lalrurn mfiullathi fadhbn lubiilta :
GembimkanWt p am mubnin, s awg gttlutya merela memp eruleh keutamnnn

yang buar dart AUah.

Perhatikan keadaan umatmu dan sampaikanlah kabar gembira kepada para

mukmin, batrwa mereka memperoleh keutamaan png besar atas semua umat

png lain. Hal itu terjadi, karena akan mengubah susunan masprakat

1an! penun dengan fezaliman dan kecurangan dengan suatu masprakat png

adil dan damai.

Diriwaptkan oleh Ibn Jarir dan Ikrimah dari al-Hasan batrwa ketika Allatt

*rnu.nk"n ayat: Li yaghfim ta.taltaattu mtta taqaddanw min dzgttbika wa mtta

n-alhktwm : supaya ilWt mengmrpwti dosonu Wg telah lalu dan yang

alun datang. para satrabat pun Uertaqa: 'Ya, Rasulullatl, kami telah mengetatrui

apa )ang Oifamfan terhadap kamu, maka apakatr png Allatr perbuat terhadap

t".if"-Untok menjawab pertaqaan mereka, maka nrrunlatr a5At ini.

Wa ba tuihi'il fuafiiirw wal mwatfiqiiru wa da' a4znahum wa tawakkal

'alallaahi wa lufat bill&0rri wakiilu -- tanganlah kamu menaati omng-

omng tafir dan-omng-oflmg munafib ser-ta belakangitah ganggwn dari

merilu; benawakaltah kqada Altah dan AIM cuhtp menjadi pemelilwm'

Hai Muhammad, janganlatr engkau mengikuti ucapan-ucapan orang kafir

dan munafik datam ,^Aun dakvah. Tetapi berlakulatr lemah-lembut dalam

menlampaikan agama Allah dan maafkanlatr semua kesalatran mereka dengan

penuh tuo"ra kepada Allah dan yakinilatl bahwa Allatr dapat memelihara kamu

dari segala jenis gangguan manusia.

Yaa ayytttwt lafiziitw aomanuu i47O4 rukahtuntttl mu'mfututi tsumma

ttuyainanwtttoru min qabli an tamassutttntuw fa mat lakum 'aloihitttw

min,iddatin n, tdutsrdtu fa naui'uultunnL wa sanihutrlttnttu s arualwn

jamiiba : wahai orumg-orang yang berbnaa, opfujy kamu menilahi

perunpwnlererrptun mt bnin, korudian kanw muceruikot nweka sebelwn
' 
lamu' meny:AirOutii 1na8 gauli), maka m,ercka tidak beriddoh urtulonu yang

knmu sempumt*an bilangawua. Maka benkfibh mut'ah kqada merela

dan cemikan mercka dangan camyang baik

wahai para mukmin, apabila kamu menikahi perempuan )ang beriman,

kemudian kamu menceraifrr+1. sebelum terjadi persegbuhan, maka tidak ada

iddatr 1ang harus mereka jala;i. Apabila kamu ceraikan seorang isteri sebelum

kamu meryretubuhinla, maka berilatr mut'ah dan lepaskan dia dengan c:lra ]ang

baik.



3292 Surat 33: al-Ahzaab luz 22

Iddah, menurut agama, adalah waktu yang harus ditunggu oleh para
perempuan, baikuntuk memastikan kandungannp berisi atau tidak; sebagai suatu
ibadat atau untuk menlatakan kedukaan hati atas meninggalnla suami (iddah
mati).

Mut'ah, pada asalrya adalah suatu hal png menjadi kenikmatan. Dalam
pengertian agama, mut'ah adalah sesuatu (materi) png diberikan oleh si pria
kepada isteri png telatr ditalak untuk sekadar hiburan @enawar hati) setilah
diceraikan.

Adapun kadar jumlatr png diberikan terserah kepada kebiasaan aau kelaziman
dan kelalakan. Hal ini tentulah berbeda-beda menurut keadaan masyarakat dan
tempat kediaman para perempuan )ang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "melepaskan mereka dengan cara )ang baik" adalah
menyediakan perbekalan png diperlukan dalam perjalan ke rumah mereka atau
rumah orang tuanla setelah mereka dicerai.

Diriualatkan oleh al-Bukhari dari Satrl ibn sa'ad dan Abu usaid, katanp:
'Rasulullah menikahi Umaimatr binti Syurahil. IGtika beliau masuk ke kamarnya,
maka Umaimah memperlihatkan keengganannp. Karena itu, Rasulullah menyuruh
Abu usaid menyiapkan kendaraannp untuk menganar kembali umaimah klpada
keluarganp, dan menyiapkan dua kain png baik untuknya."

KESIMPULAN

Allah menjelaskan fungsi Nabi dalam maslarakat. sesudah itu, Dia
meqielaskan apa )ang harus dilakukan oleh para mukmin, apabila menceraikan
isterinp png belum disetubuhi (didukhuli).

Apabila kita memperhatikan persesuaian alat-alat ini dengan alat png telatr
lalu, maka jelaslah batrwa mula-mula Allatr memberi suatu pelajaran tepada
NabiNp png harus dilakukan oleh Nabi sendiri untuk Allah, pito u"rtai*.
Sesudah itu, Allatl memberi nrgas kepadapara isteri Nabi png harus disampaikan
oleh Nabi dan akhirnya tugas Nabi terhadap umatnla. Sebagaimana Allah
menyusun firman-Np kepada Nabi sedemikian rupa, begitu pulalatr Allah
menyusun firman-Np kepada para mukmin. Mula-mula Dia memerintatrkan
mereka agar menyebut Allah, pitu tugas bersifut veftikal @ubungan hamba dan
Allah), png disusul dengan menjelaskan tugas mereka terhadap isterinla, seperti
png dikandunr awt-ayat ini dan pada ayat-ayat mendatang, Allah minjeusran
tugas mukmin kepada Nabi.



3293Surat 33: al-Ahzaab)uz 22

t
t
Ii

I

848

(50) Wahai Nabi, sesungguhnp IGmi telah
menghalalkan untuknu isteri-isterimu
png telah kamu beri mahar (-aska-
win) dan perempuan-perempuan yang

engkau mitiki dari harta rirmpasan
yang diberikan oleh Allah, anak-anak
pamanmu dan anak-anakbibimu Png
turut berhijrah bersamamu, dan
perempuan mukmin jika dia membe-
rikan dirinla kepada Nabi, sedangkan

Nabi pun bersedia menikahirya. Yang

demikian itu tertentu untuk dirimu
saja, hai Muhammad, tidak untuk para

mukmin lainnp. Ihmi mengetahui
apa )ang telahl(ami hrdhukan kepada

para mukmin mengenai isteri-isteri
mereka dan budak-budak mereka.
IQmi membolehkan )ang seperti itu,
supala engkau tidak merasa picik dan

Allah adalah Maha Fengampun lagi
Maha Kekal rahmat-N1a.tt

(51) Engkau tidak menggauli siapa png
engkau kehendaki dari mereka dan
engkau menggauli siapa png engkau
kehendaki. Dan siapa png engkau
kehendaki untuk kembali kepada diri
perempuan-perempuan png engkau
asingkan, maka tidak ada dosa bagi-
mu. Itulah png lebih menPjukkan
mata mereka dan tidak menladihkan
hati mereka, sedangkan mereka pun

rela terhadap apa png engkauberilen
kepadanya. Allah mengetahui apa
png ada di dalam hatimu, dan Allah
itu Maha Mengetahui lagi Maha
Halim.

(52) Ttdakhalal bagimu (menikahi) perem-
puan sesudah png sembilan ini, dan

r'c:41tr-ilCiff1#r

6f.6ffi)oift";ffii3l1qj
;1-b;{a)i'cryccL.<XW-*i4#"1

#v.frq;iAt'e,{y*
hrsuig;fi,rqx:if:frL

@ceil;

qfrj5'-C

u Kaitlon dengan S.4: arNisaa'.

oi'y,J#5tyi$'63tiifJ4

:,A(gtii:**;:KLtuilKA
aE+q;*"5;:#+{;-qL

"Tp;k3;6dr+16+1;';41t:,nt)-"^y-::i63fr Ul
'wAt;ibii:1A_eGt1-4tl
6"&ei'ri ;;$c;lt1$'it
'e-'{;f':iK5:5frr4:*

oG'fiFlit'd?s
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l|H|*:3fl}',ifl[il:y,1.fffr Kyvfiia*rir];.rg:l
kecantikan mereka menarik harimu, e#*gi9hl:Jgj"8;-kecuali para budak yang engkau
miliki; dan Allah memelihara segala
sesuatu.

TAFSIR

Yaa ayyuhan nabiyyu innaa ahlalnaa lalu azwoajalul loatii aataita
ujuuruhunna : Wahai Nabi, sesungguhnya lfumi telah menglwlnllun
untulonu isteri-isterimu yang telah lau beri nnlnrnya.

Nabi memberi masing-masing isterinla mahar (maskawin) 500 dirham,
kecuali Ummu Habibah png maharnp dibapr oleh Najasyi sebanyak 400 dinar.
Alat ini menegaskan bahwa isteri Nabi png telah menerima mahar, betapa pun
rendahnya mahar png diterima, mereka adalah isteri-isteri )ang utama. Mahar
png diberikan oleh seorang suami kepada isterinla bukanlah sebagai imbangan
dari kemanfaatan png diperoleh dari isterinla itu, tetapi adalah suatu pemberian
untuk menunjukkan kecintaan dan kasih salang suami kepada isterirya. Karena
itu, tidaklah pada tempatnla orang beranggapan bahwa mahar png telah
diberikanrya merupakan pembalaran harga atas seorang isteri.

A)at ini mendorong kita untuk membayar semua matrar pada waktu akad
nikah dilangsungkan atau pada waktu perjumpaan pertama sesudah akad antara
suami dan isteri, uurpa menunda-nundarya

Wa maa malalut yamiinuka mimmaa afaa-all.aahu 'alaika : Dan
perempuan-perempuan yang engkau miliki dari hana rampasan yang
dibeflan oleh Allah.

Kami juga telah menghalalkan untukmu budak-budak png kamu tawan, lalu
engkau miliki. Rasulullah telah memiliki Shafiph binti Hupi ibn Aktrthab png
kemudian beliau merdekakan dan kemerdekaannp itu menjadi maskawinnp.
Derhikian pula beliau bertindak terhadap Juwairiph dari golongan Bani al-
Musthaliq. Beliau memiliki pula Raihanah binti Spm'un dan Mariph, png
kemudian melatrirkan seorang anak lelaki bernama lbrahim, tetapi meninggal
sewaktu masih kecil.

Alat ini memberi pengertian bahwa perempuan )ang ditavan sendirian (tanpa

suami) dalam peperangan adalah lebih utama daripada budak png dibeli.

Wa baruai 'ammika wa banaati 'ammaotilu wa banaati lclualilw wa
baruati khaalaatiktl laatii hoajanu ma'alu : Dan arwk-anakpanwnmu
dan anak-anak bibimuyang turut berhijmh benanumu.

I

I
I
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IQmi (Allatr) telatr menghalalkan bagimu anak-anak perempuan pamanmu

dan anak-anak perempuan makcikmu @ulikmu, tantemu), baik dari sisi aph
atau ibu )ang turut bersama-sama hijrah denganmu. Bagi yang belum berhijrah
tidak halal bagimu. Ini memberi pengertian batrwa anak-anak paman Nabi dan

anak-anak makciknp lebih utama, apabila mereka turut berhijrah daripada yang

tidak turut berhijrah.

Diriwayatkan oleh as-Suddi dari Ummi Hanik, katanp: "Rasulullah
meminang aku, tetapi aku menolak pinangannla, karena aku adalah seorang

perempuan yang banlak anak. knolekan itu diterima oleh Rasul dengan baik.
Aku tidak menjadi isterirya, karena aku tidak turut berhijrah." Berkenaan dengan

itu turun apt ini.

Wam mttam mu'mhutan iw rmlubd rufsahaa lin rubiyyi in aruadan
rubiyyu ay yastankilwlut l:luali-shatal bka min duwtil mu'miniilw :
Dan percmptmn mubnin, iifu dia merryemhlan dirinya lcepada Nabi,
sedanglan Nabi pun bercedia menilahinya. fung demikian iru tertentu untuk
di rimu s aj a, lwi Mulwrrurud, tidak untuk p am mulonin lairurya.

Kami telah menghalalkan perempuan yang menyeratrkan dirinp kepadamu

dengan meminta maskawin, jika engkau menghendaki seperti itu. Hal ini khusus

bagimu, hai Muhammad. Sedangkan bagi para mukmin umum, hal itu tidak
Kami benarkan. Tegasnp, jika seorang perempuan menpratrkan diri kepada

seorang lelaki untuk dinikahi, lelakirya wajib membalar setara mahar (mahar

mitsil), pitu mahar png diberikan seimbang dengan nilai matrar yang diterima
saudara-saudara si perempuan atau dengan orang-orang sederajat.

Pernah Nabi memberi mahar mitsil kepada Barwa binti Wasyiq, sesudah

suami perempuan itu meninggal, sedangkan dia kawin dengan cara menyerahkan

diri. Al-Qurthubi dalam tafsirrya menjelaskan dua macam taftir alat ini.

Alat ini memberi pengertian bahwa semua perempuan halal dikawini oleh

Nabi, asal saja diberikan maharnya.

Berdasar pengeftian ini, maka Nabi boleh menikahi siapa saja png beliau

kehendaki, selain mahramrya. Tbgasnla, png dimalsud dengan 'isteri-isteri"
di sini bukanlatr perempuan png telah menjadi isteri Nabi, apalagi pada

masa itu belum ada seorang pun anak paman Nabi png dinikahinya.

A)at ini memberi pengertian bahwa perempuan-perempuan png sudatt

menjadi isteri Nabi dan telatr diberi maharnya, itulatr png halal bagi Nabi.
Pendapat ini dikuatkan dengan perkataan "Engkau berikan maharnla."
Dikuatkan pula oleh perkataan lbn Anas: 'Rasulullah dibenarkan kawin

dengan siapa saja, sedangkan hal itu tidak disukai oleh isteri-isterinya."
Setelah alat ini turun dan Nabi tidak dibenarkan lagi beristeri, selain png
sudatr ada pada waktu itu, maka para isteri Nabi pun bersenang hati. Inilah
pendapat jumhur, sedangkan Al-Qurthubi menguatkan pendapat )ang pertama.

1.
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Mengenai anak-anak pirmannla dan anak-anak makciknp, maka jumhur
ulama berpendapat, firman itu memberi pengertian bahwa Allah membolehkan
Nabi menikahi anak-anak pamannla dan anak-anak makcikrya, selain isteri-
isteri png sudah diberi mahar itu dan selain budak png sudah dimiliki.

Khusus tentang "kerabat-kerabatnya yang turur berhijrah jika Nabi
menghendaki" adalah karena perempuan )ang tidak nrrut berhijratr dipandang
kurang sempurna pribadinp. Derempuan )ang tidak sempurna pribadirya tidaklah
lapk menjadi isteri Nabi.

Bolehkah nikah hibah?

Seluruh ulama sependapat bahwa perempuan tidak boleh menghibahkan
dirinya dan lafrl hibah tidak dapat mengganti laful nikah. Abu Hanifth berpendapat
bahwa apabila seorang perempuan menyeratrkan dirinla pada seorang lelaki, lalu
lelaki itu menerangkan kepada saksi berapa matrai png akan diberikan, maka
hal png seperti itu diperbolehkan.

Qgd 'alimnaa mat famdhnoa 'alaihim fii azwaajihim wa maa malalut
aimoaruthum : I{ami mengetahui apayang telah Kamifardhulan kqada
pam mulonin mengenai isteri-isteri merela dan budak-budak merelu.

Allah telah mengetatrui apa )ang telah difardhukan kepada para mukmin
terhadap isteri-isterinp, seperti uajib ada akad, tidak sah nikatr dengan lafal
hibah, wajib ada salsi, dan terhadap budak hendaklatr budak png halal dimiliki.

Lil@ilao yakuuru 'abilu lumjun : I{nmi membolehlunyang sqerti itu,
supoya englau tidak memsa picilc

Kami halalkan )ang seperti itu bagimu supala tidak timbul kepicikan dan
kesempitan dalam menikatri perempuan-perempuan png sudatr disebutkan itu.

Wa luarullaahu glufwmr mhiimoa : Dan Allah adnlah Mala Patganpun
lagi Maha lkkal mfunt-Itlya.

Allatl itu Maha Pengampun bagimu dan bagi semua orang mukmin. Selain
itu, juga Maha lGkal ratrmat-Nla terhadap kamu (Muhammad) dan terhadap
para mukmin. Tidak menyegerakan azab mereka karena dosa png telah mereka
perbuat.

nrjii man ta-syaa-u mfurhuntu wa tu'wii ilaika man ta-syao-u : Drgluu
tidak mmggauli siqa yang englau kehendaki dari mercla dan engkau
meng gauli siapa yang englau lrehendaki.

Engkau tidak wajib mengadakan pembagian malam )ang sama banpk bagi
isteri-isterimu itu.
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Wa manib ta-glwita mirn mon 'aztha fa laa jwulw 'abilw : Siapa yang
englau lcehendaki untuk lembali kqada diri perempwm-perempuan yang
englau asinglan, mal@ tidak ada dosa bagimu.

Boleh bagimu menarik kembali isteri png telatr engkau tarak atau yang
telah engkau asingkan dari pergaulanmu, malo hal itu tidak ada keberatan bagimu.

Kata asy-Sp'bi: 'Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan png boleh
engkau asingkan dari pergaulanmu adalah perempuan png menghibahkan dirinp
kepada Rasulullah. Rasulullah boleh mengawini perempuan mana saja png beliau
sukai dan boleh pula menolak mana saja )ang tidak beliau sukai."

l(a;ta az-zuhri: "Kami tidak mengetatrui bahwa Rasulullatr mengasingkan
isterirya dari pergaulan, bahkan semua isterinp digauli dengan cara )ang sama.'
Inilah lang sebenarrya lapk dilaksanakan oleh Rasul. A)at ini hanla sekadar
memberi kebebasan kepada beliau.

Ada png berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah: Nabi boleh memilih
antara membagi sama rata kepulangan kepada isterinp atau tidak sama rata.
Bahkan boleh tidak memberikan bagian )ang sama kepada siapa png beliau
kehendaki. Namun, kenlataannla beliau membagi dengan sama dan rata dalam
menggauli mereka semua dengan baik, walaupun )ang demikian itu bukan
merupakan hal png fardhu baginp.

Banpkperempuan png menghibahkan diri kepadaNabi. Aisph mengatakan
bahwa pada dirinla timbul kecemburuan kepada perempuan-perempuan )ang
menyerahkan dirinya kepada Nabi. Aku beranp: 'Apakatr perempuan-perempuan
itu tidak mau menyeratrkan dirinp kepada lelaki lain?" Karena itu, turunlah alat
ini. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi: 'Demi Allah, T\rhan senantiasa
memenuhi keinginanmu. "

Diriwalatkan oleh al-Bukhari batrwa di antara perempuan png menyerahkan
dirinya adalah Khaulah binti Hakim. Ada png mengatakan bahwa ada empat
perempuan )ang menyerahkan dirinp kepada Rasul, pitu Maimunah binti al-
Harits, Z.aimb binti Khuzaimah, ummu sprik binti Jabir, dan Ktraulah binti
Hakim.

sepanjang penyelidikan kami @enulis), pernatr terjadi beberapa perempuan
menghibahkan dirinp kepada Nabi. Tetapi ridak ada seorang pun )ang dilalani
oleh Nabi.

Dztolilu adrua an taqarm a'yuruhunru wa laa yahzlnru wa yar4ruirw
bimaa aataitahunnn kulluhunru : Itulah yang rebih menyejul*nn nata
merela dan tidak menyedihlan hati merelra, sedanglan merela pun rela
terlmdap apayang englau berilan kqadanya.

Apabila mereka telah mengetatrui bahwa Allah tidak memberatimu dengan
mengharuskan kamu melakukan pembagian dalam mendatangi isteri-isterimu,
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sedangkan engkau melaksanakan dengan baik menggauli isteriisterimu, maka

mereka merasa sangat bergembira dan bersenang hati. Mereka mengakui kebaikan

dan kepedulianmu terhadap diri mereka.

wallaahuya,bmunoafii quluubikm : Allah mengetahui qayang ada

di dalam lwtittw.

Altah mengetatrui apa png ada di dalam hatimu, watrai Nabi, dan apa )ang
ada di dalam hati isteri-isterimu. Oleh karena itu, perbaikilah semua perasaan

png berkecamuk di dalam hatimu, seperti perasium lebih memihak (condong)

L"prOt salah seorang di antara mereka dan munculnla rasa cemburu png bisa

mempengaruhi j iwa mereka.

Wa lroarullathu 'aliiman luliinaa : Dan Allah itu Malw MengAahil lagi

Maln Halim.

Allatl Maha Mengetahui semul isi hati manusia. Selain itu, juga Maha Halim,

tidak segera menimpakan siksa kepada orang png berdosa, aEaI mereka png
bersalah mempuryai kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran.

Laa yahillu lafun nisaa-u mim ba'du : Ttdak lwlal bagimu (menilahi)

pam perempwm sesudahyang sembilan ini.

Tidak halal bagimu, Muhammad, menikahi perempuan-perempuan lain

sesudah png sembilan ini, png telah berada dalam perlindunganmu sebagai

imbangan dari kerelaan mereka memilih Allah dan Rasul-Np.

Diriwalatkan oleh Abu Daud dan Ibn Mardawaih dan al-Baihaqi dari Anas,

katanya: 'sesudah Rasulullah menyuruh para isteriqa memilih, dan mereka pun

memilih Allah dan Rasul-N}a, maka datanglah perintatr png melarang Nabi

menikahi selain dari isteri png sembilan itu."

Ada yang mengatakan bahwa alat ini sudatr dimansukh oleh alat png telah

lalu, walaupun alat ini datang belakangan. Menurut pemeriksaan kami @enulis),
apt ini adalah muhkamah, tetap berlaku hukumnla, tidak dinasakh (dihapus)

oleh suatu alat )ang tain. Hadis png dipergunakan oleh golongan yang mengatakan

bahwa ayat ini dimansukh adalah lemah.

wa ha an tabaddala bihinru min azwaaiiw wa hu a'iabaka husnulruntw

illaa maa mablut yamiinulu : Dan tidak boleh mmgganti merela dengan

isteri-isteri yang lain, wala upun teeuntilan merelu meruik lwtimu, lcecunli

pam budakyang englau miliki.

Tidak halal pula bagimu mengganti isteri-isteri png telah ada dengan

perempuan lain. Juga tidak halal menalak isteri png ada untuk diganti dengan

perempuan lang lain, walaupun sangat cantik dan menarik hatimu, kecuali

perempuan png sudatr kamu miliki.
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Sesudah turun alat ini, Nabi memiliki Mariph al-Qubtilah png diterima
dari Muqauqis, raja Mesir. Dengan Mariph inilah, Nabi dikaruniai putera
Ibrahim.

Wa lrnarullaaltu' alaa htlli syai-ir ruqiibaa : Dan Allah metnelihnm s egala
seswfiu.

Allatr mengetahui dan melihat segala sesuatu, baik png kamu rahasiakan
maupun png kamu lattirkan. Oleh karenanla, janganlah kamu melampaui baasan-
batasan Allatr dan melanggar larangan-Np.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ryatini, Allah menjelaskan isteriisteri Nabi png telah dihalalkan
baginla, )aitu )ang telah menjadi isterinp dengan diberi maskawin, perempuan
budak png dimilikinp dan saudara sepupunla )ang turut berhijrah, dan
perempuan png menghibatrkan dirirya. IGmudian menjelaskan bahwa Nabi boleh
membagi giliran )ang sama kepada semua isterinp dan boleh tidak, walaupun
kenlataanrya Nabi tetap membagi gilirannp dengan baik. Pada akhirnya, Allah
menjelaskan Nabi tidak boleh menikahi selain png sembilan )ang telatr menjadi
isterirya.

849

(53) Wahai orang-orang )ang telah ber-
iman, janganlah kamu memasuki
rumah-rumah Nabi, bcuali jika sudah
ada rzn untuk makan dan janganlah
kamu menantikan di dalam sampai
makananmasak. Tbtapi apabila kamu
dipanggil untuk makan, masuklah ke
rumahnla. Apabila kamu telah makan,

segeralah pergi dan janganlah kamu
memperbanlak percakapan di dalam
rumah Nabi; sesungguhnya yang
demikian itumenpkiti hati Nabi, lalu
merycbabkan dia menyuruhmu pergi;
dan Allah tidak malu menerangkan
kebenaran. Apabila kamu meminta
sesuatu barang kepada isteri-isteri
Nabi, mintalah dari balik tini; png
demikian itu lebih menyucikan hatimu
danhati isteri-istcri Nabi. I(amu tidak

*y,grsg.t#nggt&rK
6$.j,;rr-/;5-&#81$$L-il
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boleh menlakiti hati Rasulullah dan

tidak boleh menikahi isteri-isteri Nabi
setelah bercerai dari Nabi; sesung-

guhnya menyakiti hati Nabi adalah

suaru dosa besar di sisi Allah.

(5 4) Ji ka kamu melahi rkan se suatu ata u Y$gb\ 3'6-',;*iJWVi!'::1
kamu menyembunyikannya, maka *'ev v"u)Y'T 

^ d t/o,/t
sesungguhnpAllahituMahaMenge- a9 WA
tahui segala sesuatu.

(55) Tidak ada dosa bagi isteri-isteri Nabi
berhadapan dengan alah mereka dan

tidak pula dengan anak-anaknya, tidak
pula dengan saudara-saudafim)'a )ang
lelaki dan saudara-saudaranya yang

perempuan, tidak pula dengan anak

laki-laki dari saudara laki-laki mereka

dan anak laki-laki dari saudara-
saudara yang Perempuan, tidak Pula
dengan isteri-isterinya, dan tidak pula

dengan budak-budak Yang mereka
miliki. Berbaktilah kePada Allah,
wahai isteri-isteri Nabi; sesungguhrya

Allah mengetahui segala sesuatu.t2

TAFSIR

Yaa ayyuhal la4ziiru aomanuu lan tad-khuluu brtyuutan rubiyyi illaa ay

yu,dzttw lakum iha tha'aamin ghnila ruzhiriiru inaahu : Wahai omng-
-orung 

yang tel.ah berim.an, iangantah lwmu memasuki rumah-rumah Nabi,

tcecuait jila sudah ada izin untuk mal(nn dan janganl.ah lamu mennnti di

dalnm hing ga maknnnn mns alc

Apabila kamu diundang untuk makan di rumah Nabi, maka janganlah kamu

masuk ke dalam rumah, kecuali apabila kamu mengetahui makanan telah siap

dihidangkan, sehingga keluarga rumah sudah berpakaian seperti biasa kembali,

tidak dalam keadaan )ang kurang teratur dan sedang bekerja. Sebab, apabila

kamu masuk dalam keadaan mereka belum berpakaian teratur, mungkin kamu

memandang sesuatu )ang semestirya tidak boleh kamu lihat.

Jumhur atlli taftir menptakan batrwa ketika Nabi telah menikahi Tainab,

beliau pun mengadakan suatu walimatr (resepsi) dan mengundang para sahabat.

Setelatr selesai makan, sebagian satrabat terus duduk bercakap-cakap di bilik

'";rt{fr;1*9+W'&1

\1fii:"6;1b:?,*ygi
'"*q<rcgs:a{W;tdA

,W"",;;fei,VinirfAf6t

12 Kaitlon dengan S.Z: arNutrr.
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Rasulullatr. Sebab itu, terpalsalatr isteri Rasulullah memandang ke dinding, karena

rumah beliau saat itu hanp terdiri atas satu bilik. Maka, Rasul merasa kurang
senang, dan kemudian beliau keluar dari bilikrya png diikuti oleh Anas, dengan

maksud mereka juga ikut keluar. Sesudah mereka keluar, Anas memberi tatru

Nabi, maka Nabi pun kembali ke rumah beserta Malik ibn Anas. Sesampainp di
rumah, Nabi menurunkan tabir (irai) dan turunlah alat ini (alat hijab : tabir).

Kata Ibn Abbas: "A1at ini diturunkan mengenai beberapa orang mukmin
yang selalu menanti waktu Nabi makan. Mereka masuk ke bilik Nabi sebelum
makanan masak. Mereka duduk menanti. Begitu pun setelah selesai makan,
mereka tidak segera keluar dari rumah Nabi."

Wa laakin i4ua du'iitum fad klntluu fa i4zm tha'imtum fan ta-syiruu
wa laa mwta'nisiiru li lwdiiasin : Tetapi apabila kamu dipanggil untuk
m.al<an, masukl.ah l<c rurahnya. Apabila lamu telah malran, segemlnh peryi
dan janganlah lamu memperbanyakpercalrapan di dalam rumah Nabi.

Apabila kamu diundang Rasul untuk makan di rumahn1a, maka masuklah.
Tetapi begitu selesai makan, lekaslah kamu keluar. Hendaknp kamu jangan

berlama-lama duduk bercakap-cakap di dalamnp.

Diriuayatkan oleh Ibn Abu Hatim dari Sulaiman ibn Abi Arqam, katanya:
"A1at ini diturunkan berkaitan dengan orang{rang }ang menyusahkan tuan rumah,
ketika mereka bertamu. Mereka itu terlalu lama duduk-duduk mengobrol hingga
menimbulkan rasa jengkel dari tuan rumah."

Inru dznalikum leaaru yu' dzin rubiyya fa yasdryii minhtm waltaahu laa
yastalEii mirul lwqqt : Sesungguhnya yang demikim itu menyakiti lwti
Nabi, lalu menyebabkan din menyurufunu pergi; dan Allah tidak malu
menemnglan keberumn.

Diam berlama-lama dan bercengkerama di kamar Nabi, tentulah menlakiti
perasaan Nabi, karena hal inr akan menggangguqa dan menyulitkan keluargarya.
Nabi sendiri enggan menyuruh mereka keluar dengan menekan perasiumnla.

Akan teapi Allah tidak meryembunyikan kebenaran dan memerintahkan tamunla
segera keluar.

Alat ini memberi pengertian bahwa haram atas seseorang png diundang
makan duduk berlama-lama setelah makan selesai, jika hal itu bisa menlakiti
peras:urn tuan rumah, walaupun bukan rumah Nabi. Memang sudah menjadi
suatu adat di kalangan bangsa Arab, tuan rumah tidak menyuruh tamunp segera
pulang, meskipun telah lama mereka duduk-duduk dan berbincang-bincang. Alat
ini diturunkan untuk menjelaskan adat-adat png harus kita penuhi waktu
kedatangan tamu.
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Wa i4zaa saeltumuuhunna ,nataa'an fas-aluuhunna miw wama'i
hijaabin : Apabila l<arnu meminta sesuatu bamng l<epada isteri-isteri Nabi,
mintalnh dari balik timi.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bahwa Umar ibn Khaththab bertanp
kepada Rasul: "Ya, Rasulullah, semua orang masuk ke kamarmu. Apakah tidak
lebih baik engkau menyuruh supala isteri-isterimu itu memasang kain tabir?"
Maka, pada pagi hari Rasulullah bersanding dengan T.ainab binti Jahasy, pitu
pada bulan Zulhijatr tahun 5 Hijriah, dan turunlah apt ini.

Dznalikum ath-haru li quluubikum wa quluubihinna : Ynng demikian itu
lebih menyucilan hatimu dan lwti isteri-isteri Nabi.

Masuk dengan izin, tidak lama bercakap-ekap di dalam bilik Nabi, serta

meminta sesuatu dari balik tirai (abir), adalatr lebih suci bagi mereka dari goresan

hati yang timbul di dalam dada orang lelaki dan perempuan bila mereka berada

dalam satu mafuat (hanya berduaan), lebih menolak fitnah, dan memelihara diri
dari kemungkinan berlaku maksiat.

Wa maa luaru lakum an tu'd.zuu rusuuhllaahi : Kamu tidak menyakiti
hati Rasulullah.

Tidak lalak pada masa kehidupan Nabi, kamu melakukan suatu perbuatan

yang menpkiti perasaan Nabi, seperti duduk berlama{ama dan bercengkerama

di dalam bilik beliau. Demikianlah adab @ekerti, gsika) png harus kia laksanakan

ketika berada di dalam rumatr Nabi. Adapun mengenai rumatr orang lain, hal itu
telatr dijelaskan di dalam surat an-Nuur.

Wa laa an tar*ihuu azwaaiahuu mim ba'dihii abadan : Dan tidak boleh
meniluhi isteri-isteri Nabi saelnh bercemi dari Nabi.

I(amu tidak boleh pula menikatri isteri Nabi sesudah beliau wafat. Ada yang

mengatakan bahwa termasuk ke dalam larangan ini adalatr isteri-isteri Nabi png
dicerai hidup. Pendapat ini tidak bisa kita benarkan, karena tidak ada suatu dalil
png kuat bahwa Nabi pernah menceraikan isterinla.

Inru dztalikum lcaaru 'indtllaahi 'a-zhiimu : Sesungguhnya menyakiti
hati Nabi adalah swttu dosa besar di sisi Allah.

Meryakiti hati Nabi dan menikatri isteriisteri Nabi setelah beliau wafat

adalah suatu masalah yang sangat besar, )ang tidak lalak dilakukan oleh seorang

mukmin.

In tubduu syai+n au tukltfuuhu fa iwullaalu kotna bi ktili syai-in

'aliimaa : tiln lwnu melahirlan sesuatu atau lamu menyembwyilcorutya,

mnla sesungguhnya Allah itu Malw Mengaahui segala seswfiu.
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Apa png kamu sembunyikan di dalam hatimu dan rahasia apa png kamu
pendam di dalam lubuk hatimu, semua itu diketahui oleh Allah, karena bagi-Nya
tidak ada sesuatu pun )ang tersembunyi. IGtika ayat hijab ini turun, seorang
lelaki bertanp: 'Apakah kita dilarang berbicara dengan anak-anak dari paman
kita, kalau tidak di belakang hijab? Dan kita akan mengawini isteri-isterinp
sesudah beliau wafut." Berkenaan dengan itu turunlah alat ini.

Laa junaaha 'alaihinna fii aabaa-ihinna laa abnaa-ihinna wa laa
ikhwaanihinna wa laa abnaa-i ikhwaanihinna wa laa abnaa-i a-
khawaaihinno wa laa nisaa-ihintu wa lat maa malalut aimaanuhunna
wattaqiirullnaha inrullaaha kaaru'alaa kulli syai-in syahiidaa : Tidak
ada dosa bagi isteri-isteri Nabi berlndapan dengan ayah merelu dan tidak
pula dengan anak-analoEa, tidak pula dengan saudam-saudamnya yang
lelaki dan saudam-saudamnya yang perempwn. Tidak pula dcngan anak
laki-laki dari saudam laki-laki mercla dan aruklaki-laki dari saadam merela
yang perempuan. Dan tidakpula dengan isteri-isterinya, serta tidak dengan
budak-budak yang merela miliki. Berbalailnh l<epada Allah, wahai isteri-
isteri Nabi; sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.

Kandungan alat ini sudah cukup jelas.

KESIMPU LAN

Di dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan adab dan etika png harus kita
lakukan terhadap diri Nabi dan rumah tangganla.

850

(56) Sesungguhnfa Allah dan malaikat-Np
bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-
onmg )ang beriman, benhalawatlah
untuk Nabi dan hormatilah dia dengan
tahilah (penghormatan) Islam.'3

(57) Sesungguhnp orang-orang )ang telah
meryakiti Allah dan Rasul-N1a, maka
Allah mengunrk mereka di dunia dan
di akhirat, serta Allah menyediakan
az.ab yang hina kepadanl.i.

eltWUl;$:&;6A:iWiti,L
@ww,#fii$

E*a:t'l6:1'::iii6{it56L
e$Vrct${;Yt;

r3 Kaitbn dengan S.4: arNisaa', 43 d-n 65.
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(58) Orang-orang yang menyakiti para
rnukmin lelaki dan perempum tanpa

ada kesalahan )ang mereka lakukan,
maka yang menpkiti itu benar-benar
memikul kebohongan dan dosa lang
nlata.

TAFSIR

Inrullaaha wa nolaaikouhau yu-s luhunu' alm nabiyli : Sesmg gultnya

Allah dnn malailat-I,lya berchalanat untuk Nabi.

Allah dan malaikat bershalawat untuk Nabi. Oleh karenanya, tidaklah patut
kamu menlakiti hati Nabi Muhammad. Sebalikrya, sepgiarya kamu selalu
memuliakan dan membesarkan Nabi.

Ahli tafsir telah menjelaskan makna shalawat Allah untuk Nabi, shalawat

malaikat untuk beliau, dan shalawat manusia (mukmin). Menurut pendapat yang

kuat, makna "Allah bershalawat untuk Nabi" adalatr memuliakan Nabi di dunia
dengan meninggikan sebutan naman)a, melahirkan agamanla, mengekalkan
syariatqa, dan memberi hak untuk memberikan spfaat kepada umatnla, serta

memperbanlak pahala untuknla, di samping memberikan maqam @osisi, status

sosial) )ang tinggi.

Adapun shalamt malaikat adalah doa mereka untuk Nabi. Sedangkan shalawat

para mukmin untuk Nabi Muhammad adalah membesarkan atau mengagungkan
Nabi. Di antaranla berdoa dengan lafal shalawat png kita sudah sama-sama

mengenalnla. Mengenai makna 'aslim" atau memberi salam kepada Nabi adalah

mengucapkan 'assalnamu 'alail<a, ya Rasulallaah" atau memohon kepada Allah
supala Nabi disejahterakan (diselamatkan) dari semua jenis bencana.

Yaa ayyulrul la4ziitw oamtnuu shalluu 'alaihi wa sallimuu tasliimaa :
Walni omng -orang ywng beiman, berchalmrtatlah unnk Nabi dan homailah
dia dengan tahiyah (penghormatan) Islnn.

Wahai para mukmin, berdoalah kepada Allah supala Dia mencurahkan rahmat-

Np kepada Muhammad. l,ahirkan kemuliaannla dengan semua daya upayamu
dan ikutilah sunnahnya, serta patuhilah perintahnp.

hra ulama hampir sependapat untuk menetapkan bahwa paling tidak kita
harus membaca shalawat dan salam unhrk Nabi sepanjang hidup satu kali. Sebagian

ulama berpendapat bahwa kita wajib bershalamt dan bersalam kepada Nabi dalam
tasphud shalat (duduk pada penghujung shalat atau setelah mendapatkan dua

rakaaQ. Hal ini semua kita pahami dari dalil-dalil sunnah.

Wq$6'u-';;Jt6i:rti-$5
Wat;GCiWt)frffiKY
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Adapun apt ini hanla meuajibkan kita bershalauat dan bersalam untuk diri
Nabi satu kali ilalam seumur hidup. Sebab, dengan mengerjakan satu kali saja

berarti perintatr telah dilaksanakan.

Inrul la4ziiru yu'dzuunallaaha : Sesungguhnya onmg-omng yang telah
menyaldti Allah.

Mereka png mengerjakan apa png diharamkan oleh Allah, seperti kekafiran
dan berbagai macam maksiat, seperti orang-orang Yahudi png mengatakan bahwa

tangan Allah itu terbelenggu, orang-orang Nasrani png mengatakan bahwa al-
Masih itu anak Allah dan orang-orang musyrik )ang mengatakan bahwa para

malaikat adalah anak perempuan Allah.

Wa ruswiahuu : Dan Rasul-l,lya.

Mereka png menpkiti Rasul, seperti mengatakan bahwa Rasul itu adalatt

seorang penyihir gila dan mencela Rasul karena menikahi Shafiph binti Hupi.

La'aruhumullaahu fi! dun-yaa wal aa-khimti : Mala All.ah menguruk

merekn di dunia dan di alhimt.

Allatr menjauhkan mereka dari ratrmat-Np dan dari keutamaan-N1a, baik
di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Mereka terbenam di dalam api neraka.

Wa a'adda lahum 'a4znabam muhiirua : Serta Allah merryedialan aznb

yang hina kqada merela.

Allah menyediakan untuk mereka azab png pedih )ang mengandung kehinaan

dan kerendahan.

Wal la4riiru yutdztutrul mu'miniitu wal mu'mituati bi ghairi mak tasabwt

fa qadihtamaluu buhtaaruw wa itsmam mubifuoa : Dan omng-omng
yang menyakiti pam mulonin lelnki dan perempuhn tanpa ada l<esalahnn

yang merela lahtlun, mal(a yang menyakiti itu benar-benar memihtl
l<ebohongan dan dosa yang nyata.

Mereka png meryakiti hati para mukmin, baik dengan u€pan maupun
dengan perbuatan, baik mengenai kehormatan ataupun hartanla, padahal tidak
ada kesalahan yang'dikerjakan oleh para mukmin, maka mereka png berbuat
seperti itu berarti berbuat zalim.

DiriwEatkan oleh adh-Dhahak dari Ibn Abbas: "A1at ini diturunkan mengenai
Abdullatr ibn Ubay dan kawan-kauan )ang menuduh Aisyah berselingkuh @ermain
serong)." Nabi berkhutbah: 'Siapa png dapat membela kehormatanku dari orang

)ang terus-menerus menlakiti aku dan mengumpulkan orang-orang di rumatrrya
untuk menlakiti aku?"
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Aisph mengatakan bahwa Rasulullah bertanp kepada satrabat-sahabatnp :
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"Manalah ibayang paling tinggi di man Allah?" fum sahabat menjawab: i4llah
dan Rasul-Irlya yang lebih mengeahui.' Nabi benabda: 'Riba yang paling tinggi
di mata Allah adalah mempergrnjing seomng muslim. " Sesudah berkan demikian,
Nabi membaca ayat 58 sumt al-Ahznb ini.

KESIMPU LAN

. Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Muhammad itu harus
dihormati, baik oleh malaikat maupun oleh manusia, sebab Allah pun
menghormatinp. Allah juga menjelaskan bahwa mereka png menpkiti Allah
dan Rasul-N1a mendapat kutukan di dunia dan akhirat. Pada akhirnp, Allah
menjelaskan bahwa orang-orang )ang menlakiti hati orang-orang mukmin, baik
lelaki ataupun perempuan, tanpa sesuatu sebab png dibenarkan oleh agama,
akan menanggung dosa png berat.

85t

(59) Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-
isteri dan anak-anak perempuanmu,
serta perempuan-percmprum mukmin
supaya mereka menutup tubuhnya
dengan baju mereka, itu lebih memu-
dahkan orang mengenali mereka, lalu
mereka pun tidak diganggu oleh lelaki
jahat; dan Allah itu Maha Fcngampun
lagi Maha IGkal rahmat-Nla.

-Fr''ruy;rUqnSil,W
,\;:Wh,f;&,&Ut\t

gffAr:rvti$y,SsfAry,

TAFS!R

Yaa ayyuhan rubiyyu qul li amaajika wa banaatikt wa nisaaill mu,minifiu
yudniiru'alaihinru min j alaa biibihinru : Walai Nabi, lanla nlah kqfu
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istert-isteri dan arwk-anak perempuanmu, serta perempuem-perempuon
mulonin supaya merela menutup tubuhnya dengan bajunya.

Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
perempuan mukmin png lain supEa menurup tubuhnp dengan jilbab (selendang
besar), apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak.

Diriwalatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan
perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk membuang air
di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanp. Di Madinah, pada
masa itu masih berkeliaran orang-orang png suka mengganggu perempuan budak
dan kadmg-kadang mereka juga mengganggu perempuan merdeka. Apabila dianp
mengapa mereka mengganggu perempuan merdeka, maka jawabnla, karena
perempuan merdeka itu disangkanp sebagai perempuan budak akibat tiada beda
antara keduanp. Maka, agama menyuruh perempuan merdeka membedakan diri
dari perempuan budak dalam masalatr berpakaian, pitu dengan menutup seluruh
badannp seqra baik. Menutup kepala, di samping menutup seluruh anggota
badannla png lain.

Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, png dimatsud dengan "menutup
badan" di sini adalah menyelimuti badan dengan sehelai kain png besar sesudah
berpakaian sebagaimana mestinla, sehingga ternrtuplatr keindatran pakaian png
dikenakanqa itu.

Kita mengetatrui bahwa di antara ulama ada png mengharamkan atau
memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua tangan untuk png bukan
mahram. Ada pula png berpendapat batrwa png dimaksud dengan perkataan
Illaa maa zhalnm minlna : melainknn yang lahir (terlilnt) dari padanya,
adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimatsud dengan "menurunkan jilbab"
adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka png mengatakan batrwa
ayat 53 surat al-Ahzab ini adalah untuk meuajibkan hijab bagi segenap perempuln
dan mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar).
Bahkan, mereka menamai ayat 53 itu dengan ayat hijab.

Riwayat-riwalat prry berkaitan dengan alat 59 ini memberi suatu kesimpulan
bahwa pakaian perempuan merdeka dan perempuan budak pada mulanp adalah
sama. oleh karena banrk orang )ang berpekerti rendah png selalu mengganggu
percmpum merdeka karena tiadabeda anaraperempuan merdeka dan perempuan
budak, maka turunlah alat ini untuk menetapkan suatu pakaian png membedakan
antara keduanp. Dapaflah disimpulkan batrwa perintah ini untuk keperluan sesuatu
dengan tempat dan masanla.

Menurut pendapat kami @enulis), hukum )ang umum png dikandung oleh
alat ini adalah keuajiban bagi paraperempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-
sikap fng bisa menimbulkan fitnatl atau tuduhan negatif, serta untuk berpakaian
secara lalak dan sopan. Tidak ada sesuatu keterangan png membuktikan bahwa

L
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para perempuan pada permulaan Islam menutup mukanp sebagai suatu keqajiban

agama. Batrkan, riwalat-riwalat itu membuktikan batrwa para perempuan pada

masa itu bercampur dengan orang-orang lelaki mengerjakan berbagai pekerjaan

dalam keadaan muka dan tangannla terbuka.

Perintatr supala para lelaki dan perempuan memelihara mata, demikian pula

perintatr meminta izin apabila hendak memasuki suatu rumah, adalah buki png
menunjukkan batrwa percmpuan waktu itu tidak menump muka sebagai suatu

komjiban ag:rma. Alat 53 surat al-Ahzaab ini, png terkenal dengan ayat hijab,

adalah khusus bagi rumatr tangga Nabi dan isteri-isterinp, tidak mengenai para

perempuan png lain (umum). Mengenai percmpuan-perempuan png lain telatt

ditekankan dalam surat an-Nuur. RiwEat-riualat yang berkaitan dengan surat al-

Ahzaab bermaksud mencegatr para tamu masuk ke rumatr Nabi tanpa izin terlebih

dahulu.

Alat-alat dalam surat an-Nuur tidak saja membolehkan kita masuk ke rumatt

seseorang karena kita diundang makan, bahkan kita diperbolehkan masuk ke

rumah seseorang sesudatr kita meminta izin terlebih dahulu.

Dualika adnaa ay yu'mfiu Ia 1a,4 yu'dztitw : Itu lebih memudahlun

omng mengetuli meneka, tala merckn pun tidak diganggu oleh lelaki ialnt.
Menutup badan sedemikian rupa akan membuat orang lain lebih mudah

mengenali batrwa png berpakaian itu adalah perempuan merdeka. IGrenanla,

mereka tidak akan diganggu atau dipermainkan.

Wa lraarullaahu glwfuwar ruhiilnoa : Dan Alhh iru Maha Pengampun

lagi Maha Kel@l mltmat-I'lYa.

Allatr Maha Pengampun terhadap sesuatu kesalatran png disebabkan oleh

sikap png kurang hati-hati atau ceroboh. Allah juga Maha lGkal rahmat-Nla

bagi semua hamba-Np.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh para

perempuan png sering mendapat Sangguan supala menutup seluruh badannya

dengan sempurna, agar mereka tidak disangka sebagai perempuan budak png
sering diganggu oleh orang-orang )ang tidak berakhlak.
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.o' H:ffi ir*"#if,ff :#Hi"T # "",*4t y,S,wt# 1 """#orans ]ang menyebarkan fitnan di *'ftWdt)lbjih;I6

memerintahkan untuk memerangi
mereka, sehingga mereka tidak dapat
berdiam bersamamu di kota Madineh,
kecuali untuk beberapa jam saja.

.,, 
f.T:f _lBTi:,f."r,;:,JT#ffi W|t;C|jjq.a#
dijumpai, mereka harus disitsa dan AW
dibunuh.

(62)Iturah'ffi 
i$llli;l""xt'#,'"ffii:t4J;'J:;ewita.i'1fr

Sama sekali engkau tidak akan @n#+VA-
mendapatkan ganti bagi sunnah Allah
iru.

TAFSIR

La-il hm yawahil muruafiqwnu wal la4ziitu fii quluubihim maru4huw
wal murjifuuna fil madiinati la nughriyannalw bihim tsumma laa
yujaawiruurulu friltu illaa qaliilu = Sung gult, j ika orury-omng murwfik
dan omng-omng yang mgu serta ofltng-omng yang menyebarlanfimoh di
dalam kota Madinah tidak berhenti dai kemurufilantnya, pastilah l{nmi
memerintahlran unruk memerangi merel(a, sehingga merelu tidak dapat
berdiam benanamu di kota lyladiruh, kecuali untuk beberupa jam saja.

Jika orang-orang munafik dan orang-orang png pikiranrya dipengaruhi oleh
hawa nafsu dan orang-orang )ang gemar sekali menlabarkan kabar bohong (isu)

)ang mengaibkan (mencemarkan nama baik) kaum muslimin, maka perangilatr
mereka. Engkau pasti akan berhasil mengusir mereka dari kota Madinah. Mereka
hanya sebentar saja berdiam bersamamu di kota Madinatr.

Golongan munafik, orang-orang pngberbudi rendah, demikian pula orang-
orang )ang suka sekali mengadakan provokasi, diancam oleh Allah dengan
peperangan, pembunuhan atau pengusiran dari dalam negeri (deportasi). Ini tidak
lain, karena perbuatan mereka dapat menghancurkan suatu maslarakat dan
bangsa.
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Mal'uuniirw aitwmat tsuqifuu u-klti4zuu wa quttiluu taqtiilaa : Merelu

aaamn omng-omng yang terh$uk. Di mdru saia merel(a diiumpai, merela

lnrus disil<sa dan dibunuh.

Dalam waktu singkat, mereka senantiasa jauh dari rahmat Allah. Ke mana

saja mereka pergi, mereka menghadapi ancaman kebinasaan. Bahkan, di mana

saJa mereka berada, senantiasa menjadi buron lang akan ditangkap atau dibunuh.

Sunrutallaahifil la4ziiru khabu min qablu wa bn taiW li sunrutillaahi
tabdiitaa : Itulah sunruh Allnh mengenai orwtg-orutg yang telah lalu

sebelwnmu. Englau sama seluli tidakalan mendapatlcan ganti bagi sunnah

Atlah itu.

Sunnah Allah terhadap para munafik di semua zaman dan'tempat, apabila

mereka selalu dalam kgkafran, maka Allah akin menindasnya dengan memberikan

kemenangan kepada orang-orang png beriman. Sunnatr Allah tidak bisa diubah

atau diganti, karena sunnah Allah berdasarkan hikmat dan maslahat. Selain itu

memang tidak ada yang mampu mengubahnp.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa apabila para munafik, orang

png busuk hatinp dan orang png suka menyebarkan keburukan (sisi negatif)

para mukmin atau melalnrkan provokasi, maka Allatr akan memusnahkan mereka.

Hal png seperti itu memang sudah merupakan sunnah Allah png tetap, )ang

tidak dapat diganti atau diubatr oleh siapa pun.

853

(63)Orang-orang bertanya kepadamu
tentang hari kiamat, maka katakanlah:
''Hanla Allahlah yang mengetahui-
nya." Siapakah yang daPat mem-
beritahukan, bisa jadi waltuqa lebih
dekat.t{

(64) Sesungguhnya Allah mengunrk semua

orang kafir dan meqadiakan ne,raka

jahannam untuk mereka.

'{*rtrasw)w6til4
@wslAa6l&;y,

dW'{t"Y*tall3rfl

r' Kaitkan de4gan S.79: a+Naazi'aat.
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(65)Mereka kekal di dalamnya;.mereka
tidak memperoleh seorang pengendali
(pengatur) dan seorang penolong.

(66) hda hari (ketilq) muka mereka di-
bolak-balik di dalam neraka,.maka
mireka berkata: i{langkah bahagia-

' rya, seandainla kita menaati Allah dan
Rasul-Nya."t5

(67)Mereka berkata pula: 'Wahai Tirhan
kami, kami telah menaati orang-orang
mufd kami dan orang-orang besar
kami, lalu mereka men)€satkan kami
dari jalan lang luns."

(68)'Wahai Tuhan kami, berikanlah
kepada merekaazab duakali lipat dan
kutuklah mereka dengan kutukan png
besar. "

tflLdtt+'#F,t#ii
df,fi)tw:aefrWv

$#f"rKrvscffir*Wg6t
eiit#t

affiw,sa

TAFSlR

Yas<lulun ruusa'anis saa'ati : omng-omng bertanya kcpadamutentang
lnri kiannt

Manusia banpk bertanp teniing hari kiamat. hra musyrik bertanp hanla
dengan maksud memperolok-olokn1a, karena mereka tidak percap adanp hari
bangkit (manusia png sudah meninggal dihidupkan kembal). Sedangkan orang-
orang munafik benanpuntuk mempersulit Rasul dalam menjawabrya. Berbeda
lagi orang Yatrudi, mereka uertanla tranla untuk menguji, agar mereta menguahui
ap1lah Nabi Muhammad akan menjawab batrwa oiaiioar mengetahuinp itaut ah
Nabi akan menjawab dengan menentukan saatnla.

Qul inrunaa'ilmuhat 'hdnllaahi : Kaalanlalt: 'Hanya Altahlahyang
mengaahuinya."

Allah menjelaskan kepada Muhammad, jaxaban png harus diberikan kepada
mereka png bertanp adalatr: 'Hanla Allahlah )ang mempunpi ilmunp, )ang
mengetahui kapan kiamat a$n terjadi. Td4k add malaikat atau muqarm,bii,
serta tidak ada seorang nabi prrg diutus oleh Allah png bisa mengetahui kapan
hari kiamat tiba."

' 
Wa maa yudriilu : Siqalah yang dapat membeitatatkawrya?

rr Kaidon dengan S.25: al-Furqaan, 29; S.72: al-Jin.
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Siapa png bisa memberitahukan kepadamu ten6ng waktu terjadinp kiamat?

Tidak ida seorang pun yang dapat memberitahukannla. Allah memang

meratlasiakan kapan ierjadinya hari kiamat, karena ada beberapa hikmah png

hanla Allatr sendiri png meng€tahuinp. Mungkin Allatr merahasiakan waktu

kiamat terjadi agar kita selalu siap menanti kedatangannla'

La'allas sao'ata takuunu qariibaa : Bisa jadi wahunya lebih delat.

Boleh jadi hari kiamat segera datang.

hrrulloatu la'arul luafiriiru wa a'adda hhum sa'iban. Khaalidiiruliilna
abadan : Seswggutntq Allahmengutukserunomng lafir fun maryedialan

nemlu iatnnnton untuk merelu. Merela l@kal di dalawrya'

Allatr menjauhkan orang-orang kafir dari semua macam kebajikan dan dari

semua jenis rahmat. Bahkan, menyiapklan mereka untuk masuk ke neraka lang
apinp 

-bernpla-npla 
di akhirat kelak. Mereka tetap berdiam di dalam neraka

untuk selama-lamarya.

I-ao yajiduutw waliyyaw wa lao ru-shiiraa -- Merela tidak memperoleh

seomng pengendali @engarur) dan seorwrg penolong'

Ictika itu, mereka tidak memperoleh orang )ang dapat melepaskan dirinya

dari neraka. Selain itu, juga tidak mampu menghindarkan dirinla dariazab Allah,

baik dengan slafaat ataupun dengan pertolongan seperti keadaan di dunia, png

memungkintan seseorang memperoleh pertolongan atau spfrat dari orang lain.

Yauma tuqallabu wuiuuhtth,un fin tuali yaquuluutu yao l6ltanaa a-

tha,nallaaha wa'a4ha'rwr rusuulaa : Pada hart kefiki) mulu mereka

dibotak-batik di datam ncmla, malu mercla berka0 : %langkah balngianya'

seandainya kita menaati Allah dan Rasul-Itlya."r6

Mereka tidak memperoleh penolong dan tidak memperoleh pemimpin, ketika

muka mereka dibolak-balik di atas api neraka seperti daging dipanggang. Dalam

keadaan seperti itu, mereka berkata: 'Alangkah baiknla, seandainla kita di dunia

dulu menaati Allah dan Rasul-Np. Yaitu menuruti perintatr-Np dan menjauhi

larangan-Np. Seandainla kita berbuat png demikian itu di dunia, tentulah kita

tidak-mend eritz azab seperti ini dan tentulatr kita bersama-sama berada di dalam

surga dengan penghuni'surga lainnla. ' '

. Wa qaaluuu mbbatwa innat a4lw'rua soadatatua wa lcubarua<naafa a-

dhailuurus sabiilaa : Merclu berlwta pula: 'wahai Tfulwn lumi, lami

'o A)rat ini semalma dengan S.25: al-Furqaao, 27'
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telah meruuti ofimg-ofimg mulia l(ani dan oftrng-omng besar lami, lnlu
merela menyesatkan twni dari jalan yang lunts.'.

Orang-orang kafir png berada di dalam jatrannam pada hari itu berkata:
"wahai rbhan kami, kami telah mengikuti para pemimpin kami dalam kesesatan
dan kesyirikan. Mereka telah meryrsatkan kami dan telah membaxa kami kepada
jalan png menyimpang dari jalan png Engkau gariskan. Merekalatr )ang telah
membawa kami ke dalam azab ini."

Rabbarut aaihim ahyni nirul 'a4uabi wal ,anhum la,twn kabiima:
'Wahai rufun fumi, beril(anlah kcpada merela aznb dw lali lipat dan
httulclah merela dengan futukonyang besar."

Wahai T[han kami, kata mereka lagi, timpakanlah azab dua kali lipat kepada
para pemimpin kami )ang sesat itu sebagai pembalasan atas kesesatan mereka
dan pembalasan atas perbuatannp menyesattan kami. Jauhkanlah mereka dari
rahmat-Mu

Mereka itu kerapkali melemparkan kesalatran mereka kepada orang lain.

KESIMPULAN

Dalam awt-ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang
munafik dan orang-orang kafir pada hari kiamat. Yaitu, Allah telatr menyediakan
azab yang pedih untuk mereka. Selain iru, mereka juga dijauhkan dari segala
macam rahmat.

854

(69)Wahai orang-orang.yang beriman,
janganlah kamu menjadi seperti orang-
onmg png menpkiti hati Nabi Musa,
lalu Allah membersihkan Musa dari
tuduhan (png meqakitkan) itu. Musa
adalah seorang yang mempunyai
kedudukan png tinggi di sisi Allah.'?

(70) Wahai orang-orang yang telah ber-
iman, bertakwalah kcpada Allah, dan
ucapkanlah perkataan-perkataan,ang
benar.

"\;r6i:uSW6tSt#ti$WV
fi;t:r,*.ss5:A6qi,rJ#

e*sEE;Aqrn;t:t6jrW_

17 Kaithn dengan 5.61: ashsbaaf; S.5l: adz-Dzaaripag 52,53; S.4l: Fushhillt, 43.
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(71) Supaya Allah memperbaiki amalanmu

dan mengampuni dosa-dosamu.
Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-

Nla, dia benar-benar mempcroleh kc-

mcnangan (kebahagiaan) png besar.

&:{:'&r;'fiF6',{1a"{&
tr#9;66^i!tr;;it

TAFSIR

Yaa ayyuhal laiziiru utmurutu lat talaanw, lul la4ziitw aa4znu tnuusaa

fa furmthulladru mim maa qaduu wa kosrw 'fudallfuahi waiiilun :
walwi omng-oftmg yang beriman, janganlah karnu meniadi sqeni omng-

omng yang matyakiti Nabi lrtusa, lafu Allah nwbenihftor Mxa dari tufuhnn

$Wtg menyakitl@tt) itu. Musa adalah seorcmg ymg mempwtyai l<cdudulan

Wg t@gi di sisi Allah.

Janganlah kamu menpkiti hati Rasul, baik dengan ucapan maupun perbuatan,

supala kamu tidak menjadi seperti orang-orang png telah menlakiti hati Musa.

Yainr, menuduh Musa dengan keaiban, lang kemudian Allah membersihkan Musa

dari tuduhan-tuduhan itu dengan mengemukakan berbagai macam dalil yang

mematahkan kedustaan mereka. Musa adalatr seorang yang tinggi derajatrya di

sisi Allah.

Al-Qur'an tidak menjelaskan kepada kita, apa saja png menjadikan Bani

Israil mengaibkan (mencemarkan nama baik) Musa. Oleh karenanla, janganlah

hta menduga-duga tentang sesuatu )ang tidak dapat kita ketahui.

Ada yang mengatakan bahwa png dituduhkan kepada Musa adalah suatu

keaiban pada tubuhnla, )aitu peryakit png hina. Ada pula png mengatakan aib

dalam segi budi pekerti. Pernah Qarun, demikian kata mereka mengirim seorang

perempuan pelacur kepada Musa untuk bisa mengatakan batrwa Musa telatr berzina

dengan perempuan itu.

Diriwalratkan oleh Atrmad bahwa ifasulullatr berkata kepada para satrabatnya:

,Janganw seseoratg dari karut. nunympailcan kpadalat ucapan-ucawn yang

menyakitlu4luti, yang diucapkan oteh saW seorung saha.batht, larera alat ingin

ruenemui lutru dengan lati yang lapang."

Diriwaptkan oleh Ahmad dari Ibn Mas'ud, bahwa pada suatu hari

diseratrkanlatr sejumlatr harta kepada Rasulullatr, lalu beliau pun membagiqa.

K;'gv:g;j6')vweG'U#A;';j$1
. s,izJv;t-l
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Setelatr itu, dia menjumpai dua lelaki, )ang seorang berkata kepada temannya:
'Demi Allah, Muhammad tidak tulus dalam membaginla." Setelatr Ibn Mas'ud
memastikan apa )ang didengarnla, mika dia menemui Rasulullah. Dia berkata
kepada Rasul: "Ya, Rasulullah, engkau tidak ingin seseorang menpmpaikan
kepadamu ucapan-ucapan png menpkitkan hati png diucapkan oleh sahabat-
satrabatmu. Aku mendengar si Fulan berkata begini...begini...kepadamu."
Mendengar hal itu, merahlatr uajah Rasulullah rlan merasa kecewa. Kata beliau:
'Biarkanlah mereka berkata apa )ang mereka katakan. Musa dahulu disakiti
lebih dari itu, dan dia bersabar."

Yaa ayyuhal ta4ziiru utmonut taqullaaha wa quuluu qaulan sad.iidoa :
Walwi ofttng-omng yang telnh beriman, benalcwalah kqada Allah, dan
ucap lanlah p erkauan-p erl<ataan yang bmnr.

Wahai orang-orang png beriman, janganlah kamu mendurhakai Allah png
menyebabkan kamu mendapatkan siksa. Ucapkanlah perkataan-perkataan png
benar, )ang mengandung kebaji[an bagimu dan jauhkanlatr dirimu dari ucapan-
ucapan png salatr, png menyeblUfan kamu mendapatazab di akhirat kelak.

Ynshlih hkum a'maalakum wayaghfir lakum dzunuubakum wa may yu-
thi'illaaha wa msuulahuufa qod faut fauznn 'a-zhiimaa : Supaya Allah
memp erbaiki atrularurw dan mmga nptni dosa-dosanw. fu rungs iapa menanti
Allah ddn Rasul-Nya, dia benar-benar memperoleh kemenangan
(lrebalwsiaan) yang besar.

Jika kamu bertakwa kepada Allah dan kamu memperbaiki keadaan dirimu
serta kamu mengatakan kebajikan, seperti menyuruh png makruf dan mencegah

lang munkar, niscale Allatr memperbaiki semua amalanmu dan mengampuni
dosa-dosamu.

Ringkasrya, Allah memerintahkan para mukmin untuk berlaku benar dalam
segala macam.ucapan dan berlaku baik dalam semua perbuatan. Sebagai
imbangannp, Allah memberikan'dua hal, pitu: pertama, memperbaiki amaian
dan yang kedua mengampuni dosa.

KESIMPULAN

Dalam tyat-ayat ini, Allah melarang para mukmin menlakiti hati Rasul,
sebagaimana )ang dilakukan Bani Israil png menpkiti Musa. Selain itu, Allah
memerintahkan para mukmin berlaku benar, baik terhadap Allatl dan Rasul-Np
maupun terhadap sesama manusia png lain.
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855

(72) Sesungguhnya Kami telah menge-
mukakan amanat (perintah) kepada

langit dan bumi serta gunung, lalu
mereka engganmemikulnya dan takut
menanggung risikonya. Kemudian
amanat itu dipikulkan kepada manu-
sia; sesungguhnp manusia ina amat
aniap 6xa 5angat bodoh.tt

(73) Supap Allah mengazab orang-orang
munafik lelaki dan percmpurn serta

orang-orang musyrik lelaki dan
perempuan; supala Allah menerima
tobat para mukmin lelaki dan perem-
puan. Dan Allah itu Maha Fcngampun
lagi Maha Kekal rahmat-Np.

,-i.ifv*Wt[;tc<$wegY
W{5W{r3tW:56fiJHV

,lj^W:o"f$r1'!t

TAFSIR

Innaa 'ardhrwl amaanutt 'alas samaanaati wal ar4hi wal iibadi fa
abairu ay yahmilrulua wa asyfaqru minlwa wa hamalaltal insaanu
innahuu kaana zhaluuman jahuulaa : Sesungguhnya Kami telah
mengemuknlant amuut (perintah) kqada lansit dan burni serta gunung,

lalu merekn engganmemifubrya dannht merumggung risikonya, l<emudian

cmrufiufi itu dipihtllutt kqada manusia; sesunggultnya manusia iu mat
aniaya don sangat bodoh.

IGmi tidakmenjadikan langitdan bumi png besar ini bersediauntuk memikul
beban-beban Kami, pitu mengerjakan perintah, mengheniikan larangan, dan

memperhatikan keadaan dunia. Akan tetapi Kami jadikan manusia, walaupun
lematr tenaganla dan kecil hrbuhnla, dia mempuryai kemampuan untuk memikul
beban-beban Ihmi. Selain itu, manusia dipengaruhi oleh emosi )ang menltbabkan
timbul marah, cinta, hawa nafsu, dan suka tergesa-gesa. Oleh karena itu, Kami
bebankan manusia untuk mengerjakan beban-beban agama, agar beban{eban itu
mematahkan hawa nafsu )ang angkara murka dan monghindarkan diri dari
keb inasaan (kehancuran)

It Kaitkan dengaa 5.76: al-Insaao; S.8: al-Anfial,2il,28: S.4: arNisat', 58,59; bogian

akhir S.2: al-Baqarah; bagian awal S.23: al-Mu'minrnrq drn S.70: al-Ma'aarij.

"Eb6;+9c55.':lr'WJ-"trFirYuAcrrll;';'"$A

./ ../t(
.?*.
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Dengan perkataan lain, Allah mengemukakan beban-beban (tugas-tugas)

kepada langit dan bumi, yang serta-merta menolak melaksanakan tugas itu.
Makhluk-makhluk itu tidak mau memperlambat (menunda-nunda) pelaksanaan

tugas, walau sedetik. Atau tegasnla, tidak mau mengambil risiko atas kesalahan
png diperbuatnla.

Berbeda dengan manusia, sebagian dari mereka dengan serta-merta
melaksanakan tugas itu dan sebagian png lain menunda-nunda pelaksanaan tugas

dan tidak merasa takut azab yang akan ditimpakan kepadanla karena sikapnp
itu. Memanglah manusia menzalimi dirinya, ditambah lagi karena kebodohanrya,

tidak mau mengerjakan apa )ang dapat menyelamatkan dirirya dari azab yang

sudah disediakan untuk orang-orang png mengkhianati amanat dan tidak menepati
janji.

Li yu'adz4ziballaahul nuruafiqiiru wal muruafiqaati wal musyrikiiru
wal musyriluati wa yatuuballaahu 'alal mu'minibw wal mu'miruati :
Supaya Allah mengaznb omng-omng munnfik lelaki dnn perempwm serta

omng-orang musyrik lelaki dan perempuan, supaya Allah meneima tobat
pam mulonin lelaki dan perempuan.

Maka, natijah (kesimpulan) Allah memberati manusia dengan beban-beban

itu, lakni mengazab orang )ang mengkhianati amanat dan menolak perintah.

Mereka itu adalah orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang

musyrik lelaki dan perempuan. Tetapi Allah menerima tobat para mukmin dan

niempahalai amalan mereka yang baik dan mempahalai kesungguhan mereka

dalam melaksanakan amanat.

Wa luarullaahu ghnfuwar mhiimaa : Den Allnh itu Malw Pengampun

lngi Maha Kelql mhmarltlya.

Allah menutup semua dosa hamba-hamba-Nya dan melimpahkan rahmat-

Np kepada mereka. Oleh karenanya, Allah menerima tobat orang png bertobat
dan beramal dengan tulus ikhlas, sertra memperbaiki kesalahan-kesalahannp.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa manusia dibebani a9ama,

karena mereka mempunlai kemampuan dan kemauan untuk melalsanakan beban-

beban itu. Akan tetapi sebagian dari mereka ada png dengan serta-merta
melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga tidak diperlukan lagi
pertanggungjawabannp. Sedangkan sebagian png lain berandai-andai, sehingga

karenarya mereka menzalimi diri sendiri.
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xxxlv
SABA

(Kaum Saba')

Diturunkan di Mekkah sesudah surat Luqman

kecuali aprt6 diturunkan di Madinah,54 ayat

Kaitan dengan Surat SebelumnYa

Apa-apa png menjadi sifrt Allah, png dijelaskan dalam surat ini, serupa

dengan sifat-sifat png dilekatkan kepada Allah pada penunlp surat png telatt

lalu (al-Ahzaab).

Dalam surat )ang telatr lalu dijelaskan tentang masalah pertanlaan orang

kafir mengenai hari kiamat dengan tujuan memperolok-olok. Dalam surat ini,

Allah menjelaskan batrwa orang kafir mengingkari hari kiamat dan mengecam

orang )ang mengakui adanp bangkit (manusia dihidupkan kembali setelah

meninggal pada hari kiamat).

Ii
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856

>_4t#t$tr_:)
Dengan (menyebut) ruma Alhhyang Maha Pemumh,

yang s eruilrtias a mencumhlran mhmat -Irlya

"'i""i'ifl fl '5f fi ?JT*li'X^1"i3,6ufi +r$ri+v'tr,sfltb:ty
:i:ihffffi_I"tt [TH,# d6rr#w?;o] t {iArJ;
dan Maha Mengetahui segala macam
rahasia.t

(2) Dia mengetahui apa )ang masuk ke

bumi dan apa ]ang keluar dari pada-
nya, apa yang turun dari langit dan
png naik kepadanp. Dialah, TUhan
yang Maha Kekal rahmat-Nya lagi
Maha Pengampun.

x#frWetufiiity#&
a3iAY$)r;;r46;r;{=ttir

(3)

ffi-;ffi :lH'H,ff i;$u:xwt:Hi;;lrSYt$$!o.;
H;t[T,,i,:iil:.rilHJ']]i'v.frfrG;itrgi+wt-?rr:
pada-Np, waraupun seberat zarrah, d*iAK$yjtrfi;,lb
baik di langit maupun di bumi. Trdak
ada yang lebih kecil dari itu dan tidak
ada yang lebih besar, melainkan
semuanya tercatat (termaktub) di
dalam l-auh Mahfuzh.

i:i:allt#fiff "03ff lx'Tfr $r'4r,tterL4it;iefi iGfl -
il:L'tr':fi1ifi'l*::* rfJ ,';5'rj;;{F:4
mulia.

X,ffiIi"'f H:i,#'.'.'ffilTi1 ! 6!e*t9d:qr*uiu

(4)

(5)

I Kaitlqn deagan bagian awal 5.6: al-An'aam; S.57: al-Hadiftt; S.l0: Ylnrs, 6; S.99: d-
Zalzalo,L,.
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Kami, mengalahkan usaha Kami;
merekalah orang )ang mendapat azab
png buruk lagi sangat pedih.

Mereka png diberi ilmu mepkini
bahwa al-Qur'an yang diturunkan
kepadamu benar dari Allah dan Allah
menunjuki (mereka) jalan png mulia
lagi terpuji.

Mereka png kufur berkata (dengan

sesamanya) i{.pakah kam i menunjuki
kamu kepada seseorang )ang mem-
beritahu apabila tubuhmu telah hancur
luluh akan hidup kembali dalam
bentuk baru?"

Apakah mereka membuat-buat kebo-
hongan terhadap Allah ataukah ada
penSakit gila padanp? Sebenarnla,
mereka )ang tidak beriman kepada
hari akhirat dibenamkan ke dalam
azab dan kesesatan yang amat jauh
menyimpang.2

(9) Apakah mereka tidak melihat kepada
langit dan bumi png terbentang luas
di hadapan dan di belakang mereka,
jika I(ami berkehendak, Kami me-
nenggelamkanmereka ke dalam bumi
dan Kami menimpakan kepingan-
kepingan langit kepadarya. Sesung-
guhnp semua itu merupakan tanda
bagi semua hamba yang kembali
kepada Allah.

TAFSIR

Nhtmdu lilbahil b4zii lahuu nua fx samaawaoti wa maa frl ar4hi =
Semua puji kqunyaan Allah yang memiliki seluruh isi langit dan isi bumi.

Puji yang sempurna adalah milik TUhan png disembah, lang memiliki semua

isi langit dan isi bumi. IGrena itu, hanya Allahlah png berhak disembah dan

harya Allah pula )ang mempunlai segala macam nikmat, serta )ang memiliki
alam semesta.

otd)b.ul$I.

(6)

(7)

(8) #
16,
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2 Kaitkan deagsn S.34: Saba'.
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Surat ini adalah sumt )ang keempat dari surd-surat fary dimulai &ngan al-

hanfu. Surat-surat png dimutai dcngan al-lwndt dalan al{ur'a ada lima

buah. Dua di paro )a4g pertama, )aitu surat al-An'aam dan surd al-I(?hfi, dua

lainnp pada paro 5ang kedua, laitu surat Sbba' dan fhafiir. Eng satunp lagi

diletakkan dalam surat al-f?atihatr pada bagiao aual dm akhir.

Pada permulaan surat al-An'aam terdapat islaraf teffimg nitmt penciptaan

alam. Pada pemukum surat al-Kahfi terd4at is,'rd meogekalkan (rclestarikan)

adanya undang-undarrg pemerintahil fu pcr*uan s.lilr1 emia masft ada.

Dalam surat Saba' ini diis5ar& tfmary rnenghi&rykm kembali para

makhluk. Dalam suratfhathir ts@at islalat temng hiep alftirllmg kekal.

Adapun surat al-Ihdihah memadutan peociptam ]mgpcfiea dan pcnciptaaan

png kedua. Oleh karcm ihr, srat ini dibace pah walcu kita akm memulai

sesuatu pekerjaan dan sewaktu kia men5elesaikm pembacae al{tr"an.
IGlima surar )ry dimulai bgealWtini diinucfan di i&effi sebagai

fondasi dakwah teffang tauhid dan iktik*d bahwa AIIrh ifi sebapi sumber

kebajikan bagi manusia, baih mengenai mderi marrym mral-

Wo latrul hamdufil oa#fuati : krta wtuk-IWW, wp$i di awimt.

Di akhirat nanti, hm>a Ttrhanlah yang mariliki semla pqikn dan semua

nikmat )ang telatl dictratrkan kepda makhlukJ{p.

wa huval l/r,kiimd hltobib : Dilrw pg M&lw frein dan Maha

Maryaalrui segab noaa ,zlzlria.

Allahlah )ang meogaffir dan mqdola sesue uruun makhluht{1a, menurut

hikmat-Np, dan Allatrlatr png meng*atrui scmul r*ash pngbatin.

Ya' bmu moa frir fr arahi wa m yfrryiu aifu : I*r mgetahui
aryWng mas.kke bwri baWWtk&nr efi@"
Allah mengetahri apg )iatrg milsuk kE &*Na brmi, sep61tri air@ian, bibit

tanaman, dan sebagaiqa- Ape png ketuar d5:i hlmi, ryerti biaatry, nrmbuh-

tumbuhan, g:N, mata air, barary hgam, &n dryaiuya.

W noa Yrwib r;irc wi :,1N 1ultg frirwt fui W-
Allatr mengaatrui apa png ilrEn dari tmgt' sqcuti mahftat litab, rezeki,

hujan, halilintar, dan hblain.

Wa nu ya'ryiufiilw : DanWtg ruitl@ly (b lqitl-
Allatr mengetatrui apa png naik ke laqgit, scpefti raa&itat, eralzt-amxlxl

hamba-Np, dan lain-lain"
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Wa huwar ruhiimul glwfuur : Dialah, Tfulnnyang Maha Kel@l mhmat-
l,lya lagi Maha Panganpun.

Allah itu Maha lGkal rahmat-Nla terhadap para hamba-N.p dan Maha
Fengampun terhadap semua dosahamba-Nya yang bertobat danbertarxakal kepada-
Np.

Wa qaabl la4ziirw lwfaruu laa ta'tiirus soa'otu : Omng-omng yang
lafir berlata: "Kiannat tidakalan datang lcqada knmi.'

Semua orang kafir, baik png musyrik ataupun png lainrya, )ang mengingkari
hari bangkit dan hidup di akhirat, berkata: 'Tldak ada hidup lagi sesudah hidup
di dunia. Juga tidak ada bangkit (dihidupkan kembali setelah meninggal) dan
tidak ada hisab @erhitungan amal). Kiamat png dijanjikan tidak akan tiba."

Qul baba wa mbbii b ta'tiyanrwkwn : Katal@nlah: "ffii pasti, demi
Tfulnnht, kianat itu alun datang kqadamu.'a

Katakan kepada orang-orang itu, hai Muhammad: "Demi TUhanku, kiamat
itu pasti datang. Tidak ada png meragukan lagi." Alat ini adalatr saru dari tiga
alat, di mana Allah memerintah Rasul-Np agar bersumpah dengan nama Thhan
untuk menandaskan tentang kepastian adarya hari akhirat png diingkari oleh
orang-orang musyrik.

Aalimil ghtibi laa ya'ufiu 'anhu mitsqaalu dztrrutin fts samotwotti wa
laafil ar4hiwaloa ashglurumin dualiluwa laa akfuruillaafii rciuabim
nubiin : Tfuhanht yang mengetahui semua yang gaib. Ttdak hrput dari
pada-I,lya, walaupun sebemt zarmh, baik di langit moupun di bumi, tidak
ada yang lebih lcecil dai itu, dan tidak ada yang lebih besar rngi, metainran
semuonya tercatct (tennalOub) di dalont l-auh Mahfuzlt.

Waktu kedatangan hari kiamat tidaklatr dapat diketatrui oleh siapa pun selain
oleh Allah SWT.

Li yajziyal h4ziiru aamanuu wa 'amilush slwalilwati ulaa-ilw rahum
maghfirutuw wa rizqun luriim : Supaya Allah membertfun pembalasan
lrepada merelayang beirnan dan mmgerjalan anulan salch. Bagi meretutalt
ampurum dan rezeki yang mulia.

Allah mewujudkan hari kiamat dan mencatat semua jenis kejadian di dala-cl
kitab )ang nlata untuk memberi pembalasan kepada semua orang )ang beriman
dan mengerjakan amalan lang saleh, serta menghentikan semua macam larangan.

3 Tige ayat tentang loemat yang dimarceilrd adalah S.l0: }lunrs, 53; s.34: sabo,, 3; s.64: at-
Taghaabun.
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Merekalatr orang-orang )ang mendapat ampunan dari T\rhan dan penghidupan

)ang menyenangkan di dalam surga )ang tinggi'

walh4ziitusa'aufiiaoyattiluamu'aaiiziitwuhailulahum'a4uabum
mir rijzin aliim : Mercka semuryang berusaln meniauhlun manusia dari

ayaF;yd Knmi, mengalahlan usaha Kami, merelu irulah orang yang

mendapat azabyang buruk l.agi sangat pedih'a

supaya Altah memberi pembalasan kepada mereka yang berusaha

memUaiaftan dalil-dalil-Np dan hujjatr-Np. Mereka itu juga beri'tikad bahwa

dirirya dapat melematrkan Iqmi dan dapat mendahului IQmi hingga Kami tidak

Oapai mengazab mereka dengan azab gngkeras sebagai pembalasan atas kejahatan

(kemaksiatan) png mereka lakukan-

Wa yarul la4ziirw untttl 'ilmal la4zii waib iluilu mir mbbilw huwal

haqqa wayahdii iloa shiruathil 'aziizil lwmiid : Merelayang diberi ilmu

*qikint iahwa al-Qur'anyang diturunlan kqadamu berwr dari Allah dan

Aian mauniuki (merelu) iatanyang mulia lagi terpuii'

Orang-orang png mengingkari hari bangkit dan hisab, dihimpun di padang

matrspr O"n Urif"t : "tidaf ada hidup lagi sesudatr di dunia ini." Sebaliknla,

or*g-or*g png berilmu, baik ahlul kitab maupun satrabat-satrabat Rasulullatt

dan umat-umatnla, mengatakan batrwa apa )ang diturunkan oleh Allah kepada

Muhammad adalatr benar. Selain itu, mereka juga mepkini adanla kiamat dan

pembalasan. SesunggUhrya, watryu png diturunkan kepada Muhammad menunjuk

lepada jalan Tirhan langMaha IGras tuntutan-Nla dan png Matra Terpuji, baik

dalam semua perbuatan maupun dalam ucapan.

Wa qaalal la4ziiru lufaruu twt nafuilhtkum 'alaa ruiuliy yurubbi-nkum

i4r;a muzziqtwn tarlla mwtozuqin innahon la fii |halqinidiid : Mercla

yang htfur berlata: %pakah kami menuniuk kamu kqada seseorung yanS
'^rrrrOeiitot* 

qabila ruhlmu telah hutcur talult hidry lwtfuli dnlam bqtuk
baru?"

Orang-orang kafir berkata satu sama lain untuk memperOlok-olok dan

menge3ekl'Apatat tiOaf lebih baik aku menunjuk seorang lelaki png memberi

penilasan kepadamu batrwa kamu akan dihidupkan kembali setelah tubuhmu

il^*t dalam tanatr? Kamu akan hidup sekali lagi, lalu semua amalanmu akan

dihisab."

Afrarua' otattoahi tu4ziban am bihii iinnatw : Apalah merela mqnbuat-

irnt lcebohonganterttadq Alhh ataulah adapenyakit gila padanya?

t A,rst ini semakn dmgao S.38: Shaad' 28.
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orang itu adakalanp dengan sengaja berbuat kebohongan terhadap Allah
dengan mengatakan bahwa Allatl telatr memberi watryu tepa-Oaqa. Ataukatr dia
memang telah gila.

Balil b4ziitu ha yu'minuurw bil aa-khirutifil 'a4ztabi wadh dhalaalilf iid : sebenawa, merer(a yang tidak oirinan kcpada hari akhirat
dibenamlan ke dalam aznb dan rresesatan yang anwt jauh metryimpang.

IGadaan lang sebenarrya tidak seperti lang mereka ucapkan. Muhammad
ld"lul, seorang lang membaua kebenaran. sebaliknp, mereka lang tidak beriman
kepada hari akhirat itulatr png dibenamkan ke dalam azab pri ,urg.t dan dalam
kesesatan )ang jauh menyimpang.

Ata lam yaruu ilaa maa bairu aidiihim wa mao kholfahum mirus satttoa_
i wal ardhi in ru-sya' nehsif bihimul ar4lu au rusqith ,alaihim kisafam
mitws samaa-i : Aptakah merela tidak melilnt *q"a" bnsit dan iumi
yang terbentang luas di hadapan dnt di betakang mercla. lika Kani
berkehendak, I(ami menenggelamlan merela kc dalam bumi dan Kami
menimp alant kq tn7an-kq ingan lang it kqadanya.

Apakah orang-orang png mendustakan hari akhirat itu tidak melihat apapng terbentang di hadapannla atau di belakangnp dan di sekitarnla, baik di
langit maupun di bumi png berupa anda-tanda-ribesaran Allah dan dalil-dalilpng menunjuk kep{a kekuasaan-N>a dan kesempurnaan ilmu-Np. Apakatr
mereka tidak memikirkan batrwa Allah itu berkuasamembenamkan diri mereka
ke dalam bumi, sebagaimana Allah telatr melakukannp terhadap earun atau
menjatuhkan kepingan-kepingan langit untuk membinasakan mereka. Jika A[ah
menghendaki, tentulah Allah telatl melakukannp.

Inru fii dznaliiu h aayaul ti kulti 'abdim muniib : sesunggutvrya semwn
iru merupakan tanda fugi semw lamba yang kembali kqada Ailah.
Di dalam melihat kejadian langit dan bumi terdapat bukti-bukti bagi merekapng cerdik, )ang bertobat kepada Ttrhannya untuk membuttikan batrwa Allah

itu Maha I(rasa untuk membangkitkan tubuh manusia dari kuburnp.

KESIMPULAN

Dalam ayat-eyat ini, Allatr menuapkan adanla bangkit dengan menegaskan
bahwa semua puji di akhirat nanti adalatr miul aua[. IGbanpkan manusia
memang meryangkal adanp hidup di aknirat dan mengejek orang )ang mengakui
kebenaran hal itu. Tbhan menjelaskan bahwa diad;kan hari kiamat untuk
memberikan pembalasan kepada semtu orang sesuai dengan amalannla. selainitu, Allah mengemukakan tentang percakapan orang Ln, png mengejek
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Muhammad. Pada akhirnla, Allatr menjelaskan dalil )ang membenarkan adanla

bangkit dengan penciptaan langit dan bumi. Selain itu, Dia mengancam orang-

orang )ang mengingkarinp agar mereka kembali kepada kebenaran.

857

(10) Sungguh, Kami telah memberikan
suatu keistimewaan dari IQmi kepada

Daud. I(ami berfinnan: 'Wahai gu-

nung-gunung, ulang-ulangilah tasbih

Daud, dan Kami tundukkan Pula
burung kepadanya serta Kami lembut-
kan besi untuknla.r

(ll) Buatlah baju-baju besi dan aturlah
susunan pembuatannya serta korja-

kanlatr amal saleh. Sesungguhnya Aku
melihat apa )ang kamu lakukan.

(12) Dan Kami tundut*an angin kepada

Sulaiman Png Perjalananrya waktu
pagi sama dengan pcrjalanan sebulan

dan perjalanan waktu sore sama

dengan perjalanan sebulan, serta IGmi
alirkan kepadanla tembaga png cair.

Di antara jin ada Yang bekerja di
hadapan Sulaiman atas izin Allah.
Barangsiapa di antara mereka Yang

menyeleweng dari Perintah Kami,
niscaya Kami rasakan uab neraka

kepadanya.

(13)Jin-jin itu mengerjakan untuk Sulai-

man apa Png dikehendakinYa dari
bermacam mahligai (istana) dan
patung serta Piring-Piring besar
bagaikan kolam dan belanga Png
tidak bergerak. Beramallah kamu,

wahai keluarga Daud, sebagai tanda

kcsyukuranmu. Sedikit di antara
hamba-hamba-Ifu >ang bersyuhtr.
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(14)Ketika Kami telah menerapkan
kematian Sulaiman, maka tidak ada
petunjuk bagi mereka bahwa Sulaiman
telah meninggal, melainkan anai-anai
yang memakan tongkatnya. Thtkala
Sulaiman tertelungkup, barulah jelas
bagi para jin bahwa seandairya mercka
mengetahui barang Sang gaib, tentulah
mereka tidak tinggal di dalam siksa
png menghinakan dirinp.

tp.;iF{3carlt;triqgw
'dt#*isWJLU j.5,(ll3

H6q,frj;I31iv'J'6
,w\*sr+

TAFSIR

wa la qad aatahat daawwda milMaa fudhray yaa jibaalu awwibii ma,ahun
wah thafua : sungguh, Kami telah memberikan swru l<eistimantaan dari
Ifumi l<epada Daud. Kami berfinnan: 'wahai gunmg-gunung, ulang-
ulangilah tasbih Daud, dan Kami tmfuklanpula burung kepadanya.',

I(ami (Allatr) telah memberikan keutamaan png besar png kelihatan dalam
berbagai bidang kepada Daud. Di antara png paling mencolok adalah Kami
perintatrkan gunung dan burung supqa mengulang-ulang tasbih png diucapkan
Daud. IGrena itu, apabila Daud memperhatikan keajaiban-keajaiban gunung,
maka tergeraklah hatinp unnrk bertasbih, seakan-akan gunung-gunung tersebut
memperingatkannp untuk bertasbih.

Ini adalah suatu hal png menunjuk kepada kebesaran dan keistimewaan
Daud.

wa alawua lahul hadiid. Ani'mal soabi-ghaatiw wa qaddir fis sardi :
sena l{ami lembutlant besi unrulotya. Brnttah foju-baju besi dan aturlah
susunnn pembuatawtya.

IQmi jadikan besi lunak dan lembut di tangan Daud, sehingga bisa dibentuk
apa saja, sesuai dengan kehendaknp. Melembutkan besi dengan tidak dipanaskan
lebih'dahulu adalah mukjizat bagi Daud. Mukjizat inilatr png sesrai dengan
keadaan Daud pada uaktu itu. Dengan mukjizat itu Daud bisa membuat uiiu
besi dan alat-alat perlengkapan perang dalam bentuk png sebaik-baiknp, tidak
terlalu sempit dan tidak terlalu longgar.

Wa'maluu shaaliltan : Serta leiat@latt wrul saleh.

Kia tidak dapat memperoleh kemenangan dengan kekuataan kebendaan saja,
tetapi perlu ada amal-amal lang saleh, png mengukuhkan jiwa dan menyucikan
hati, serta membangkitkan semangat.
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Innii bimaa ta'maluutw ba-shiir : Sesungguhnya Afu melihat apa yang

lamu laloilan.

Allatr melihat semua amalanmu, mengetahui semua ucapanmu, tak ada png
tersembunyi bagi-Np.

Wa li sulaimaarur riiln ghudtrwwulwa syahnm wa mwaahulwa slahnan:
Dan l{atni tunduklun angin kq ada Sulaiman yang p erj alanannya p adn walou
pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalannn walou sore sama
dengan p erj alanan s ebulan.

Kami telah tundukkan angin bagi Sulaiman, sehingga perjalanan beliau
berlangsung sangat cepat. Saat angin berhembus sejak pagi hari sampai siang,
kecepatan perjalanan Sulaiman sama dengan perjalanan biasa selama sebulan.
Demikian pula perjalanan dari tengatr hari sampai tengah malam yang disertai
hembusan angin, sama dengan perjalanan biasa selama satu bulan. Begitulah
tafsir apt ini menurut Qatadah.

Adapun menurut al-Hasan al-Bishri, tafsirnp adalah: Sulaiman terbang
dengan sebuah permadani dari Damaskus (Suriah), lalu singgah di Istakhar untuk
makan tengah hari dan dia kembali ke Istakhar, lalu bermalam di IQbul
(Afghanistan). Jarak antara Damaskus hingga Istakhar ditempuh sebulan penuh

oleh orang png berjalan cepat, demikian pula jarak antara Istakhar dan Kabul.

Wa asalrwa lahuu'airul qtthi :' Serta Kami alirlan kepadarrya tembaga
yang cair.

IGmi alirkan untuk Sulaiman tembaga png cair dengan tidak dipanaskan
terlebih dahulu, dan langsung dapat digunakan untuk menempa berbagai macam
kebutuhan. Ini adalah suatu mukjizat Sulaiman di hadapan Bani Israil.

Daud adalah seorang nabi pejuang yang senantiasa berperang untuk
memelihara umatnla dari serangan musuh. Karena itu, beliau selalu menyiapkan
baju-baju besi png sempurna. Sebaliknp, Sulaiman menghadapi masa damai.
Karenanya, dia berpindah dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan
permadani terbang. Sedangkan rakptnlapada masa itu tekun membangun rumah-
rumah, tempat-tempat ibadat dan berbagai macam pertukangan. Karena itu, Allah
memberikan tembaga cair png mengalir dari sumbernp kepada Sulaiman.

Wa mirul jinni may ya'malu bairuyadaihi bi idai rubbihii wa may yazigh
minhum 'an amrinnn nu4ziq-hu min 'a4zgabis sa'iir : Di antam jin
ada yang bekerja di lwdqan Sulaiman atas izin Allah. Bamngsiapa di
antam merelayung menyelzwmg dariperintah l{ami, niscaya l{ami msalun
azgb nemla kepada merclu.
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Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan jin yang membangun
istana-istana )ang indah dengan kofuat (kekuasaan) Ttrhan. Barangsiapa di -t m
jin itu menyimpang dari perintah Allatr atau enggan melaksanakan tugas, maka
azab yang sangat berat ditimpakan kepadanp.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sulaiman bisa mempergunakan tenaga jin.
Kita tidak dapat mengetahui, bagaimana Sulaiman mempergunakan tenaiiin
dalam berbagai macam pekerjaannla itu. Kita menlaksikantanda-tanda Sulaiman
mempergunakan jin dengan melihat kepada bangunan-bangurum tinggi, istana-
istana png besar dan patung-patung png indatr, png dijelaskan oleh Allah
dengan firman-Np:

Ya'malwtrw lahw ma ya+yaa-u mim matutriifu wa tarrraoNiila wa jifaanin
lul jawaabi wa quduurir masiyaatin : Jin-jin itu mengerjalant- untuk
sulaiman apa wg dilrehendakinya dari bermacam rahligai (isnru) dnn
patung serta piing-piring baar bagaikan kobm dan belanga yang tidak
beryemk.

Jin-jin itu membuat apa )ang dikehendaki oleh sulaiman, baik berupa rumatr-
rumah istana png mer{ulangtinggi maupunpatung-patung dalam berbagai maqrm
rupa )ang dibuat dari tembaga, kaca, dan batu pualam, sera piring-piring besar
dan periuk png besar )ang tidak bisa ditelungkupkan karena besarnla.

hra ahli atir ada png menafrirkan mihrab di sini dengan mahligai-mahligai
tinggi atau tempat-tempat ibadat. Allah telah menyebut ucapan .mihrab" 

dalam
al-Qur'an di beberapa tempat dalam surat Ari Imran dan surat shaad. Adapun
mihrab png terkenal sekarang ini adalatr sebuah anjungan png dibuat unnrk
menentukan arah kiblat, png tidak dikenal pada abad-abad pertama Hijriatr.

Perumpamaan png dimaksudoleh ayatini adalahgambar, baikberupa tubuh
manusia ataupun berupa lukisan. Alat ini jelas menerangkan bahwa Nauiyuttatr
sulaiman mempuryai koleksi parung-patung dan lukisan png dibuat oletrjin.

Dengan sepintas lalu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membuat
patung dan lukisan dibenarkan oleh agama Sulaiman. Apakah demikian itu dalam
agama Islam?

IGrapkali al-Qur'an mengecam patung-patung dan mencela orang-orang )ang
menjadikan patung-patung seb4gai tuhan. Bahkan, al-eur'an mengisatrkan cerita
tentang Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Rasul sendiri telah memusnahkan
berhala-berhala png disimpan di dalam Kakbah dan yang diletakkan di bukit
Shafr dan bukit Marwatr.

Sunnah pun benar-benar mencela pekerjaan membuat patung dan orang-
orang )ang membuatnla serta melarang kita mengumpulkan patung-patung itu.
Apabila persoalan ini kita simpulkan, maka semua ulama sependapat bahwa jika
patung itu berbentuk tubuh, kita haram menyimpannp. Jika berbentuk lukisan,
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maka ada png berpendapat boleh secara mutlak, dan ada pula png melarang

seqra mutlak. Ada png berpendapat bahwa jika sempurna keadaannp, maka

haram hukumnp. Tbtapi jika tidak sempurna, boleh hukumnla. Ada juga png
berpendapat bahwa jika gambar itu gambar png bukan menjadi pujaan, boleh
hukumrya. Jika gambar itu gambar png dimuliakan, haram hukumrya.

IQta Ibn Hajar: 'Dikecualikan dari apa png haram itu adalah permainan

anak-anak."

Mengenai gambar dan foto dapat kita samakan hukumrya dengan hukum
lukisan, png jelas dibenarkan oleh slara'. Gambar dan foto bukanlah membuat
gambar, tetapi hanp menjiplak wajahnla, sama halnla kita melihat gambar dalam

cermin seuakft kita sedang berkaca.

I' malut aala doaw wda sy ubaa : krunullah kamil, walni lrehnrya Drud,
s ebagai tanda l<esyuhtmnrnu.

I(ami (Allah) memerintahkan kepada keluarga Daud: 'Bekerjalatr kamu, hai

keluarga Daud, dengan amal )ang saleh, sebagai tanda kesyukuranmu terhadap

Allah atas nikmat-Np )ang telah dicurahkan kepada dirimu."

Ada riwapt bahwa Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, lalu membaca

alat ini, kemudian beliau bersabda:

Ttga perkam, bamngsiqpa diberilutr yang tiga iru, mal(a bemni tulah diberilun
sejenis apa yang telah diberikot kepada kehwga Daud. Karni, pam salabaL
bertmya: 'Wakahyang tiga iu?" Nabi menjawab: 'Berlalu adil dalant keadaatt

sulu dan namh, berlaht henrat fulam kcadaan miskin dan koya, seru tahtt kepada

Allah, fuik dalan masa tercemhmyi rruupm fulam keadaan yang nyata. " (H.R.
at-Tirmudzi)

Wa qaliilum min'ifuadiyasy syakuur - Sedikit di antam lnmfu-lumfu-
Ktywng bercyuhtr.6

t A,ret ini semako8 deagan S.38: Shaa4 24.
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Sedikit sekali di antara hamba-Ku yang menaati Aku sebagai bukti
kesyukurannla atas nikmat-I(r dan mempergunakan nikmat-nikmat png telatr
diberikan kepadanla pada perbuatan-perbuatan png Aku senangi.

Fa lammoa qa4hainoa 'alaihil mauta moa daltaahum 'olaa mawihii illaa
donbbaatul ar4lru ta' kulu minsa<tahuu : Ketika lfumi telnh menetap lan
lrematian Sulaiman, tidak ada perunjuk yang memperlihatlan Sulaimnn
meninggal, lrecuali anai-anai yang memnlant tonglatnya.

IGtika Kami wafatkan Sulaiman,'kematian itu tidak diketahui oleh para jin
yang terus saja bekerja memenuhi perintah Sulaiman. Tidak ada png
memberitahukan kepada jin tentang wafatnp Sulaiman, selain anai-anai lang
memakan tongkatnp. Sesudah setahun lamanp Sulaiman waftt, barulah beliau
jatuh dari tempat duduknp.

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan berapa lama Sulaiman bersandar pada
tongkatnla sebelum jin mengetahui tentang kematiannla. Hanla ahli sejaratr sajalatr

)ang menetapkan bahwa lamanp adalah setahun. Menurut akal, tidak mungkin
rasanla orang tidak mengetahui bahwa Sulaiman itu telah wafat selama satu
tahun. Mungkin tongkat Sulaiman itu telah dimakan oleh rayap png ketika beliau
wafat, tongkatnla patah dan beliau pun roboh.

Fa lammaa lilana tabayyarutil jinnu al lau lcaanuu ya'rnaluunal ghaiba
maa hbi+sut fil' a4zaabil muhiin : Ketil(a Sulaiman tenelungfup, baruhh
jelas bagi pam jin bahwa smndainya merela mengetahui sesuatuyang gaib,
tentulah merela itu tidaktinggal dolam sil<sayang menghinalan diriruya.

Serclah Sulaiman jatuh, barulah jin mqakini bahwa mereka berdusta mengaku
mengetahui sesuatu png gaib. Sebab, kalau mereka bisa mengetahui sesuatu
png gaib, tentulah mereka tidak terus-menerus bekerja sesudah Sulaiman waftt.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan apa )ang telah dicurahkan kepada
Daud, pitu memberikan kenabian, kerajaan, tentara )ang banlak, alatpeperangan
png cukup, serta suara )ang merdu. Apabila beliau bertasbih, gunung-gunung
png besar turut bertasbih pula, dan berhentilah burung dari terbangnla untuk
ikut bertasbih. Allah kemudian menjelaskan apa )ang telatr dilimpahkan kepada
anak Daud, laitu Sulaiman, pkni dapat menundukkan angin png bisa
dipergunakan untuk mempercepat perjalanan menjadi sehari jarak tempuh yang

biasanya ditempuh dalam waktu dua bulan. Dapat mencairkan tembaga,
sebagaimana Daud dapat mencairkan besi dan mampu menundukkan jin untuk
menjadi tenaga kerja membangun mahligai )ang tinggi, patung (arca), piring-
piring png besar, dan belanga raksasa. IGmudian Allah menjelaskan bahwa



Surd 34: Saba' 1333
luz 22

tidak ada manusia png bisa luput dari kematian. Sekirarya ada manusia )ang

iuprt Orri kemarian, tJntulatr Sutaiman png lebih utama memperoleh hak.itu'

Affrt jug. menegaskan batrwa junaatr jin tidak mengetatrui sesua$ png gaib'

858

(15)Sungguh, bagi penduduk Saba' telah

ada suatu tanda kebesaran Allah di

tempat kediaman mereka, Yaitu dua

buah kebun di sebelah tanan dan kiri
lembah. (Orang mengatakan kePada

mereka): 'Makanlah dari rezeki Png
diberikan oleh Tirhanmu, syukurilah

Ttrhanmu. Negeri ini adalah negeri

yang baik dan subur lanahqa, dan

Ttrhan Yang mencurahkan fikmat
kepadamu adalah Ttrhan Png Maha

FengamPun."

(16)Mercka tidak mau bersyukur, lalu
Kami kirimkan kepada mereka air bah

dan kami tukarkan dua kebun mereka

dengan dua kebun lain Yang mem-

punlai buah fng Pahit dan Pohon
yang tidak bcrbuah, serta hanya

memPuqai scdikit Pohon bidara'

(17) Itulah pembalasan png IGmi berikan

kepada mereka disebabkan oleh
fetunrannya. Kami tidak menyitsa

dengan siksa Yang demikian itu,
metaintanmcreka png teitatu tufur'

(18)IGmi jadiken di antara mereka dan

antara kota-kota Png IGmi berkati

(kota-kota di negeri Syam) beberapa

kota lain png'mercka kenal dan kami

anu perjalanan mereka dari kota kc

kota, serta I(ami kat4kan kcpadaqa:

"Berjalanlah kamu di kota-kota itu

dalam beberaPa malam dan beberaPa

siang png terpelihara dalam kcadaan

aman sentosa."

(19) Mereka bcrkata: 'Wahai Tbhan kami,
jauhkanlah perjalanan kami. " Mereka
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menzalimi diri sendiri, lalu Iemi
jadikan mereka sebagai buah bibir
manusia yang menakjubkan, Kami
hancurkan mereka sehancur-han-
curnya. Sesungguhnp png demikian
itu menjadi tanda kebesaran A[ah bagi
orang )ang bersabar dan bersyukur.

(20)Sungguh benar persangkaan iblis
terhadap mereka, lalu merela meng-
ikutinp, kecuali segolongan saja dari
orang-orang mukmin.T

"iuYiW:r'FW
$-tlr:fr*ry4iisr

lr?)dt
t'ww,'#tlJ

"" 3i:ff#ffiTr,ffff fl3:,?Ji:i[i .'rfi3o.wb#!risY.3
siapa yang iang beriman kepada ':#4W;;Vfr+uiV:U;A#
kehidupan akhirat dari orang png
meragukannya. rirrranmum".ermao 6I#,&Y:Y|{;t
segala sesuatu.

TAFSIR

La qad kaaru li saba-infii mrekanihim uryatanjannotoani ,ay yamiiniw
wa syimaalin kuluu mir riqi mbbikuw warf kun o lahuu baldotun
thayyibotuw wa rubbwt glufuw : snnggult, iagi penfufuk &fu, tela,h
ada suatu tanda lrebesarut Attah di tmpa reafunarutya, yairu dw buah
l<ebm sebelah katan, dan seberah kin bmfuh. (orury 

-ntmgatal@n 
kqada

mercla): 'Malanlah dari rezeki yang diberilanr oleh-rfuhawrut, syun rmn
Tfuhawnu. Negeri ini adalah negei yang baik dan subur tanainya, dan
rblnn yailg mencumhlan nibrut kqadanu adalah rfuhan y*g uoho
Pengatnpw.i

Kabilah saba', png mendiami negeri yaman, satu di antara kabilah Arab
yang sekarang telah musnatr, adalah orang-orang )ang s:ult itu dalam keadaan
jala dan meuah. Mereka mempunlai kebun-kebun png permai dan taman-taman
lang indah, png terletak di sebelatr kiri kanan lembatr. Allatr mengutus rasul

legada )ang menyuruh mereka memakan rezrki }ong dibeiikan oletr
T[han dan mensyukuri-Np dengan uuhid dan ibadat, sejagai imbangan atas
nikmat-nikmat luang telatr mereka terima.

Tidak dapat diragukan bahwa bumi png didiami oleh kabilatr saba, adalatr
sebuah negeri )ang n),aman udaranya, banpk kebajikan dan berkatnya. sedangkan
)ang mencurahkan nikmat itu kepada mereka adalah ruhan png Matra pengamf,un,
)ang menutupi dosa dan menerima tobat.

7 Kaittan deogan S.1: al-Faatihab S.l7: al-Israa,; S.4O: Ghsafir, dsn S.7l: al-Jic
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Para rasul berkata kepada mereka; 'Makanlah rezeki png diberikan oleh

T[han. Syukurilatr Dia atas limpatran kamnia-Np png telatr menjadi negCrimu

sebagai ,u"tu n.g"ri )ang penuh dengan kejalaan dan kemewahan."

Fa a'ruilhuu fa anahwa 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnaahum bi
ji"i,toini*iinrutaini dztwaatai ukutinldwmthiw wa atsliw wa syai-im
"min 

sidrin qiliit : Merela tidakmau bercyuhtn lalu Kami kirimlan kqada

merulat air bah danlami rutarlan' dnl<ebun merela dcngan dnkebun lnin

yang mcmpwtyai bwh yang pahit dan pohon yanS tidak berbwh, serta

hanya mempunyai sedikit pohon bidam.

Mengingat bahwa mereka mendapatkan nikmat yarlg demikian besar dari

. Allah, yaltu"r"nOiami tanah )ang sangat subur, !apa1 lembangun 
kota-kota

,ang besar yang mempunlai benteng-benteng )ang kukuh dan mahligai-mahligai

yanE tinggi, )ang mempuryai sebuatr bendungan png airnp mampu mengairi

Lnu',nun, ,u[u 1r"ng paiing talat mereka lakukan adalatr mensyukuri Allatr atas

nikmat-nikmat )ang diterimanp itu. Akan tetapi mereka tidak berjalan di atas

jalan png turus. gatlkan mereka mendustakan para rasul Allah dan menlangkal

treUenarannp karena terbuai oleh kemewahan dunia. Oteh karenanp, Allah

memperlihatkan kepada mereka akibat dari perilaku png buruk itu, supa5a menjadi

cont;h bagi orang iain, pitu dengan mengirim banjir besar png menghancurkan

bendungai (waOut<) danmerusak kebun, tanaman, mematikan hewan ternak, dan

,".urnahkan sebagian besar penduduk hingga bernrkarlah dua taman mereka

)ang sangat indah dengan dua kebun )ang hanla ditumbuhi sebagian pepohonan

png berduri dan pohon-pohon bidara.

DToulika jazthuahum bi trw,t lufaruu wa lul ryiaLzii illal lu.fuYr .-
Itulnh pimbatasqn yang Kami beril<an kqada merelu disebablun oleh

kerufu;arutq. Kami tidakmmyilaa dangan silaayvng demikian itu, melninlant

merela Yang terlalu htfur.

IGmi memberi pembalasan kepada mereka dengan pembalasan yang sehebat

itu karena mereka m-eryangkal Ttrhan dan mengingkari nikmat. I<ami tidak akan

memberi pembalasan t.t tU.t itu, kecuali kepada oranforang png mengingkari

nikmat T[hannP.

saba' adalah saba' ibn Yasyjub ibn Ya'rub ibn Qahthan. Di sini, png

dimaksud Saba' adalatr kabilaftnp. Sedangkan tempat kediaman mereka adalah

Ma'riba, sebuatr daerah di negeri Yaman png jauhnp dengan Shan'a (kini ibu

kota Yaman) sejauh perjalanan tiga hari lamarya. Bendungan Ma'riba dibangun

oleh Ratu Bilqis, tetapi kini tinggal bekasnp.

Menurut Ibn Ktraldun, bendun$an Ma'riba bobol pada abad ke-5 sebelum

Isa tatrir. Tuapi menurut Yakut, bobol pada abad ke{ sebelum Masehi, sedangkan

menurut al-Asfatrani pada abad ke-4 sebelum Masehi'
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wa ja'alrwa bairwhum wa bairul quml latii baamlowa fiihaa qumn
duahimtan : IQni jadilan di awam merera dan antam lata-koti yang
Ifumi berlati (kota-lrota di negeri sjam) beberupa kota tain yang merela
kenal.

Antara kota-kota mereka dan kota-kota di negeri spm (Suriah), Kami
menciptakan beberapa kota png Iemi berkati secara sambung-menlambung,
karena kota-kota itu dibangun di atas bukit-bukit png tinggi.

wa qaddarnaafiihas saim : Dan l(ami atur perjatanan merela dnri l<ota
l<e lata.

I{ami jadikan antara sebuah kota dengan sebuah kota, jarak png hampir
sama, sehingga jika seorang png berangkat pada waktu pagi dari kotanp bisa
berteduh waktu tengah hari di kota png rain. Demikianpulaorang png beiangkat
tengah hari bisa bermalam di kota lain, demikian seterusnya hingga sampai ke
negeri Spm.

Sihaufiilua loyaaliya wa trlwman aaminiin : Serta Kami latata n pcpada
merela: "Berjalanlah kamu di kota-tcota itu datam beberupa lnri malam
dail bebempa siang yang terpelilwm datam tceadaan am.an sentosa.',

I(ami katakan kepada mereka: 'Berjalanlatr kamu dari kota ke kota lain
dalam perjalananmu ke negeri Spm png penuh dengan keberkatan pada malam
dan siang hari. IGmu selalu dalam keadaan aman, tidak perlu ttrauaiir tapar dan
haus, serta tidak perlu takut kepada musuh. sebab, kamu dapat berteduh waktu
tengah hari di suatu kota dan dapat pula bermalam di kota lang lain..

Mereka pun menikmati keadaan )ang tenang dan tenteram itu. pindah dari
kota png satu ke kota png lain, tanpa mengalami kesulitan dan ketakutan, baik
untuk tujuan wisata atau perniagaan'@isnis). Namun mereka menginginkan
perubahan.

Fa qoaluu mbbanot baa'id baitu asfauilua : Merela berlatar: 'walwi
fuhan l(ami, j auhl(anlah p erj alanan l(ami.,

Jemu kepada nikmat png melimpah-limpah, mereka kemudian meminta
kepada Allatr supala antara kota-kota dengan negeri Spm dicipt4kan padang-
padang tandus dan daerah png berbatra5a, sehingga mereka membutuhkan
kendaraan dan memerlukan pcrsiapan perbekalan rlalam perjalanan dari Ma'riba
ke Spm.

Wa zlwlamuu anfusalutm : Merela menztlimi diri smdiri.

Tindakan mercka )ang seperti itu menyebabkan dirinp mendapat azab Ailah.
Maka Allah pun menghancurleburkan mereka.
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Fa ja,alruahum ahaadii4sa wa ,nazzqqnuthwn kulb mumaaaqin = Ia.lu

I{ami jadilan mereka sebagai bwh bibir manusiawg merukiubl(an, I(ami

hancurlun tnerel@ sehancur-hancunrya -

'Karena itu, Kami pun membuat mereka menjadi batran pembicaraan @uatr

bibir) manusia untuk menjadi perumpamaan bagi bangsa-bangSa lang bercerai-

berai ke sana kemari.

Maka, di antara mereka timbul golongan Ghassan di Syam, golongan Ammar

di Yatsrib (Madinatr), golongan hlzzarr. di Tihamah, dan golongan Azd di Oman.

Inru fii dznalilru la aayaatil li kutli stwblwarin syakuur : Seswryguhnya

yang dcmikian itu meniadi tanda lrebesarut AlMt bagi omng yang benabar
' 

dan bercyuhtr.

Beberapa bencana )ang telah menimpa golongan Saba' sesudah mereka

menikmati hidup jala dan setrat sebagai siksa atas dosa-dosa lang mereka kerjakan

itu mengandung ibarat dan pelajaran yang mendalam bagi semua orang yang

sabar dalam menghadapi bencana dan bersyukur ketika memperoleh nikmat.

Wa h qad shafuIaqa 'alaihim ibliisu zlwnruhw lat taba'wftu illaa laiiqam
mirul mu'miniin : Sungguh berwr penangkaan iblis terhadap merela-

Lalu, meretu mengihttinya, lcecuali segolongan saia dari orang-orang

mulonin.

Iblis menpngka batrva kabilah Saba' png berdiam di Ma'riba itu akan

mengikuti dan mematuhirya untuk berbuat durhaka kepada Allah. Ketika setan

memperdalakan mereka, terbuktilah kebenaran apa )ang disangka oleh setan.

Yakni, mereka mendurhakai Allah dan menaati setan. Hanya segolongan saja

dari orang-oIang )ang beriman, )ang tetap taat kepada Allah dan menolak ajakan

setan.

wa maa kaaru lahur 'alaihim min sul+luanin illoa li ru'lamt may yu'minu

bil aakhiruti mimman huwa minlwa fii syakkin : Tak ada l<elomsaan

setan atas metelca, melainlun agar lfumi mengAahui siapa omng'omng
a-' yong beriman kepada hari akhimt dari omng-omng yang mgu terludapnya.

Tidak ada alasan bagi setan untuk menyesatkan mereka. Tetapi setan berbuat

seperti itu, supala IQmi mengetahui siapa png beriman dengan benar kepada

hari akhirat dan siapa pula png ragu-ragu.

wa,mhbutu ,ataa }atlli syai-in ,ufiizrt = Tfuhnnmu memelilnm segaln

sesuatu.

Ttrhanmu, watrai Rasul, memelihara semtr3 amal mereka dan tidak ada yang

luput dari ilmu-Np. Allatr akan memberikan pembalasan kepada mereka pada



Surat 34: Saba' luz 22

hari kiamat sesuai dengan amalnp masing-masing. orang png tunduk khusyuk
kepada Allah dan bertobat kepada-Np, tentulah akan memperoletr pahala png
tidak pernah tergores dalam hati manusia di dunia. sedangka, brrng yoni
mengotori jiwanp dengan perbuatan jahat (maksiat), tentulah itan .erpe.ote[
pembalas4n png buruk sebagai hukuman atas pekerjaannp itu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bencana lang menimpa orang-orang
kafir png mengingkari nikmat- Alrah, png tidak mau mensyuturi-Np, untu[
menjadi pelajaran bagi bangsa emraisy dan bagi mereka yang mlngingkari nikmat.
Allah juga menjelaskan bahwa nikmat-nikmat )ang rliberikan-kepada kabilah
saba' dalam menempuh perjalanan ke S1am, kemudian mb vaig ditimpakan
kepada mereka karena mengingkari nikmat-nikmat itu. paca. akhirnr, Allah
menjelaskan bahwa mereka membenarkan prasangka iblis, pitu tunduk kepada
ajakan-ajakan iblis. Dengan demikian, berbedalatr mereka.dari mukmin lang
tidak dapat dipengaruhi oleh setan.

859

(22) l<atabnlah :'Serulah mereka (sesem -
bahan-sesembahan) yang kamu
sembah selain Allah yang tidak
memiliki sesuatu apa pun, walau

. seberat r.anah (barang png paling
ringan), baik di langit ataupun di
bumi. Mereka tidak bersekutu dengan
Allah sedikit pun dalam menjadikan
langit dan bumi. Bagi Allah tidak ada
seomng penolong pun dari mereka."

(23) Spfrat tidaklah memberikan keman-
hatan di sisi Allah, melainkan unruk
orang yang mendapat izin Allah,
sehingga apabila rasa takut telah
dihilangkan dari hatinp, mereka pun
bertanp: 'Apakah png telah dikata-
kan oleh Tbhanmu?" Sebagian dari
mereka menjawab: lAllah telah
mengatakan kebenaran dan Allah iru
Maha Tlnggi lagi,Maha Besar."

(24) IGtatanlah :'Siapa png memberikan
rezeki kepadamu dari langit dan

_S3tt$:;tff :rli6$y;;rfi

"ff'JCl'iCiiV;*,itSfiSle;$gjglgjge

,6tv+Wr;iHr:Ti,lt

%Eui;;lsAr*:cW46
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guhnya Kami ataukah kamu yang

benar-benar bemda dalam kebenaran

atau dalam kesesatan yang nyata?

kami tidak ditanp tentang dosa Png
kamu kerjakan."

(26)IGtakanlah:'Allah, T[han akan
mengumpulkan kita, kemudian
memutuskan hukum di antara kita
dengan hukum yang benar. Dialah
Tirhan yang menghukum segala
macam perkara lagi Maha Menge-
rahui.

(27) l<^ratrrnlah :'Ferlihat*an kepadaku

semua apa )ang kamujadikan sekunl-

sekutu Allah." Mereka sama sekali

tidak nielakukan sesuatu. Allahlah
yang Maha IGras tuntutan-I'Ip lagi
Maha Hakim.

(28)IGmi tidak menguhrs kamu, melain-
kan untuk seluruh manusia selaku
pembawa kabar menggembirakan dan
kabar menakuti. Tbtapi kebanya[an
manusia tidak mengetahui.

"Au(fr,eAg1(fr',1x,6
d#@g'

vi#{:#t'a$aiJ,j
,,&v-ltfu(i'E

fi:$i(#-,)SUfsfl'!$;JW
@513'loEIV$'.Sy

EE'i'tJ.

"' 13[["jll; ;ft H.T i:ffi f H: dgawJ*g it$;ic1$41 5

(2e) Mereka b:.t 
"vu'l :roqrry d.,1p @'erQ;5';:ytr;\$ Eaqfi;

nla sesuatu png tclah dijanjikan, jika v

"j;i;**1;;lvfls&i.iiJ*,uc

kamu orang-orang )ang benar?"

(30)Katakanrah: "Bagimu ada satu hari
yang telah ditentukan, kamu tidak

' dapat memperlambatnya, lvalaupun
;, sesaat atau mempercepatnya."

TAFSIR,

Otilid'ttl lo4ziiru zt'nmtton min duurtilloahi - Kotafunlah: "Serulah

merela (sesmtbalrur*esqnbalwi WS kalu semfuh selain Allah. "

IQtakanlatr, hai lvfuhammad, kepada para musyrik yang sesat itu: 'Serulah

berhala dan malaikat )ang kamu sembah yang selain Allah dan kamu

menamakanrya sebagai tuhan serta kamu meryangka bahwa mereka itu berhak

menjadi sekutu Allatr unnrk menolak suam kemudaratan atau untuk mendatangkan
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kemanft atan b4gimu. Semoga berhala-berhala itu memperkenankanrya, j ika
memang mempunlai kemampuan untuk memperkenakannnla. "

Laa yamlikuutu mitsqoah drnrrutin fu sanoawaati wa laa fil ardhi :
Yang tidak memiliki se.swilu apa pun, walau sebemt urmh (bamng yang
pal@ ringan), fuik di langit ataupun di hmi.t .

Berhala-berhala itu tidak memiliki kebajikan ataupun kejahatan, walau hanp
sebesar zarrah, baik di langit maupun di bumi. Maka, bagaimana berhala-berhala
itu dijadikan sebagai tuhan )ang diharapkan kemanfaatannla atau ditakuti dapat

mendatangkan kemu daratan.

Wa maa lahum fiihimaa min syi*in : Merela rtdak benehtru dengan
Allah sedikit pun dnlam menjadilan langit dan bumi.

Mereka tidak memiliki sesuatu, baik sendiri-sendiri maupun secara berserikat
dengan Allah, Pencipta alam ini. Mereka tidak memiliki sesuatu, baik di langit
ataupun di bumi.

Wa maa hhuu minhum min zluhiir : "Bagi Altah tidak ada seomng
penolong pun dari merela." tr

Mereka juga tidak menjadi penolong bagi Allah dalam menciptakan sesuatu

ataupun dalam memelihararya.

Wa laa tanta' usy syafaa' atu'fitdahw illaa E man a4zitu lafuu = Tt daklnh
seswfiu syafaat memberilan lccmanfaatan di sisi Allah, melailan kqada
omng yang mmdqat izin Allah.

Bagi orang-orang kafir, tidak bergUna syaftat png diberikan oleh berhala-
berhala dan deua-deua (ika memang bisa memberi) di sisi Allah. Sebab, tidak
ada spfrat di sisi-Np, melainkan bagi orang png diizinkan untuk memberi
spfaat. Allah tidak menginginkan seseorang memberislafrat kepada orang kafir.

Allatr menegaskan hal itu, karena para musyrik menganggap bahwa berhala
dan pujaan mereka itu akan memberi spfaat kepada dirinla -pada hari kiamat.

Hattoa i4zt ftrzti'a 'an quharbihim qoaluu maa dzta qaala ru.bbnhtm
qaaful haqqa : Sehingga apabila msa tahfi tehh dihilanglun dari lwtinya,
merelu pun benarya: 'Apakah yang telah dikatal@n oleh TWruntnu?"
Sebagian dai merclu manjawab: ",\lla.h telah mengatalant lrebeturunt."

Pada hari kiamat, manusia menanti-nanti izin untuk menerima srafiat dengan

penuh rasa ketakutan. Setelatr Allatr memberi izin kepada orang )ang memberi

I
l

l

I

I

i

I

' A)r8t ini semrkns dengan S.35: Faathir, 13.
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spfaat dan menghilangkan ketakutan dari hatirya, mereka pun berkata kepada

sesamanla: "Apakatr png telah difirmankan oleh Thhan?" Di antara mereka
menjawab: 'Allah telatr memberi izin memberi spfaat bagi orang png Dia
kehendaki dan Dia ridhai."

Alat-alat ini menunjuk bahwa png mendapat spfrat haryalah orang-orang
mukmin, sedangkan orang-orang kafir ditempatkan jauh dari tempat pemberi

spfaat. Spftat itu hanla berguna, apabila png melakukan adalah orang-orang
png sudah mendapat izin untuk melakukannp, )aitu para nabi, malaikat, dan
lain-lain.

Wa huwal 'aliyyul lubiir : 'Dan Allah itu Malw Tinggi lagi Malw Besar. "

Orang-orang )ang memperoleh hak untuk memberi spfaat benar-benar
mengakui kebesaran Allah dan Dialah, Tirhan yang Maha Tinggi, dan tidak ada
png menandingi. Maha Besar, tak ada png dapat berbicara dengan-Np, sebelum
mendapat izin terlebih dahulu.

Qul may yamquhm mitws samatwaoti wal ar4hi : I{anlanlnh: * Siapa
yang membertfun rezeki l<qadamu dari lmgit dan bumi?'

Katakanlah, uahai Rasul, kepada para musyrik png menyembah berhala-
berhala dan dewa-dewa: 'Siapakatr png memberi rezeki kepadamu dari langit
dengan jalan menurunkan hujan dan menundukkan matahari, bulan dan bintang,
untukmewujudkan berbagai manfaat bagimu dan siapa pula png memberi rezrki
kepadamu dari bumi dengan jalan menumbuhkan pepohonan png menjadi
makananmu dan makanan ternakmu?"

Salillaahu : Kntalanlnh:'Allah. "

IGtakanlah, hai Muhammad: "Allatr png memberi rezeki kepadamu."
Sebenarnla, apabila kabut kesyirikan dihilangkan dari jiua mereka dan kegelapan
kekafiran dileryapkan dari hati mereka, tentulatl mereka juga berkata: "Allatllah
png memberi rezeki, bukan lang selain Dia."

Wa innaa a.u iyyaakum la'alaa hudan au fii dhalaalim mubiin :
Seswggtthnya lfurni awlah larru yng bqar-Mwr beruda dahm l<eberurut
atau dalarn kesesatanyang nyata?

ICmi png mengesakan Allah, T[rhan png memberi rezeki kepada isi langit
dan bumi, serta )ang menyembah-N1a, berada di dalam petunjuk Ttrhan atau

dalam kesesatan? Atau kamu )ang mempersekutukan Allah dengan benda mati

)ang tidak sanggup menolak sesuatu kemudaratan dan mendatangkan suatu
kemanfaatan, berada dalam petunjuk Allah atau dalam kesesatan?
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Qut loa tw <luttu' anrua airurrtnu va lga ruts 4lu' anfimog ta'tnahfloa :
ron*anun: 'Korruttidakditanytentang dosayang kami lafukan dan kami

tidak ditanrytentang dosayang knma l@riokan." e

Katakanlatr, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'Semua dosa

kami dan semua kesalatran kami, kami sendirilatr png bertanggung jauab.

Fertanggungiawabanrya tidak akan dibebankan kepadamu. Begitu pula semua

kesalatranmu, tidak dipertanggungiauabkan kepada kami. "

Qul yajma'u bafiunu mbbwtoa *wtnayafidtu bairwnoa bil lwqqi wa

huwal fultoahul 'aliim : Katakanlalt: 'Tfuhant alant mmgurnpulkan kita,

kenwdian memutuskan tufum di antam kim dengan huhm yang betwr.

Dialah Tfuhan yang menghuhtm semua macam perlara lagi Maha

Mengaahui.

I(atakanlah, hai Muhammad, kepada orang-oftmg musyrik batrva pada hari

kiamat kelak, TUhan akan mengumpulkan kita untuk digiring ke padang mahspr.

IGmudian TUhan menlalesaikan semua perkara di antara kita dengan seadil-

adilrya, sesudah diketatrui keadaan kita masing-masing. Dialatl, Hakim png
Maha Adil dan Maha Mengetatrui semua hakikat pekerjaan. Pada waktu itulah,

Dia memberikan pembalasan )ang sempurna kepada kita.

Qul arauniiyal la4ziiru alhaqtum bihii syurakaa< : Katalanlah:
;Pertitntlan tqadafu semun qa Wg knnuiadilun sehtru-sehttu Allah."

Thnlakanlah kepada orang{mng musyrik, hai Muhammad, apakah lang
mempengaruhi diri mereka dan memasukkan kesamaran dan keraguan ke dalam

hatinla, sehingga mereka menjadikan berhala sebagai sekutu bagi Allah?
'Bagaimana pula kamu menjadikan dena-dewa itu berhak menerima ibadat?

Perlihatkan kepadiku, di mana mereka sekarang?"

Kdlaa bal hawalhalrul 'aziizul lwkiim : Mereka sama selali tidak

melahtkan seswfiu. Altahtalt yang Malw Kerus tur6utan-I,Iyw lagi Mala
Hakim.

Keadaan i6r tidakseperti plg kamu katakan, hai kaum musyrik. Sebenarnla,

Allatl tidak mempunlai sekutu. Allah itu Esa, tunggal, mempunlai kebesaran

dan kekuatan png dapat mengalatrkan semua kekuatan makhluk. Allah itu Maha

Hakim dalam semua perbuatan-Np dan dalam semua perkauan-Nla, serta hakim

dalam menspriatkan hukum-hukum-Np.

' A,,at ini semrkna dmgm S.10: Ytos, 41.
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Wa maa omalnoaka illaa luaffatal lin ruasi ba-syifiaw wa ru4zifian :
I{nmi tidak mengutus kamu, melainlwt untuk seluruh manusia selaht
pemba'nta labar menggembiml@n dan labar mmahtti.D

Engkau, hai Muhammad, I(ami (Allatr) utus kepada seluruh manusia untuk
menpmpaikan berita gembira bagi mereka )ang menaati IGmi dan meryampaikan
kabar menakuti untuk mereka png mendurhakai IQmi. Engkau Kami utus untuk
mengajak manusia kepada Islam dan melarang mereka berlaku kufur, fasik, dan
durhaka.

Wa laakinru aldsarun naasi laa ya'lamuun : Tetapi l<ebanyalan manusia
tidakmengaahui.t

Akan teapi, kebanyakan manusiatidak mengeahuihal itu. Karenarya, rnereka
terus-menerus bergelimang dalam kesesatan.

Wa yaquuluww mataa lwa4ztl wa'du in kutum shaadiqiin : Merelw
benatrya: 'Kapankah datangtya seswfiu yang telah dijanjilan, jila lamu
omng-onmg yang betwr ? "r2

Mereka berkata untuk mengejek dan memperolok-olok kamu: "I(apankah
datangnp apa )ang kamu janjikan, jika kamu memang orang )ang benar dalam
mengatakan bahwa kiamat itu pasti datang."

Qul lakum mii'aadu yaumil laa tasta'khiraurw 'anhu saa'ataw wa laa
tastaqdimuun : I(ataknnhh: "Bagimu ada satu lwri yang telah ditentulant,
lama tifuk dapa monperlambatnya, walanpun sesad atoil mempercepatnya."

Katakanlah kepada para musyrik: "I(amu akan menemui suatu hari ftiamat)
)ang pasti akan datang dan kamu tidak dapat meminta agar hari itu ditangguhkan,
sehingga kamu bisa bertobat. IQmu pun tidak dapat meminta agar azabnya
dipercepat. Sebab, Allah telah menetapkan waktu )ang pasti tentang terjadinp
kiamat.

Kamu juga tidak perlu menanlakan tentang kiamat terjadi, karena kiamat
pasti terjadi.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menyuruh Rasul-Np supala mengatakan kepada
para musyrik: 'serulatr tuhanmu png kamu anggap sebagai sekutu Allatr dan

to A)rat ini semakna deagan S.7: al-Araaf, 157; S.25: al-Furqaan, l.
n Ayat ini semakna dengan S.12: llrsrf, 103; 5.6: al-Anaam, 116.
12 Ayat ini semaha dengan S.42: asy-Syrnrra, 18.
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mintalah kepada tuhanmu itu supala memberi nikmat atau menolak suatu

kemudaratan." Allah juga menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat

memberi spfaat di sisi Allah, maka bagaimana kamu meryambahnla? I(arena

itu, Allah menyuruh Rasul untuk bertanp kepada para musyrik: 'Siapakah png
memberi rezrkikepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi, serta siapakatt

png berada dalam petunjuk, apakah orang-orang )ang mengesakan Allah ataukah

orang )ang mempersekutukan-Np?" Allah menegaskan bahwa masing-masing

orang nantinla akan diminai pertanggungjauaban atas amal perbuatan 1atlg mereka

lakukan dan Allah nanti akan memberikan keputusan. Pada akhirnp, Allah
menerangkan bahwa kerasulan Muhammad adalah umum, melengkapi seluruh
manusia, walaupun kebaryakan mereka tidak mengeuhui.

860

(31) Orang-orang kafir berkata: "Kami
sama sekali tidak beriman kepada al-

Qur'an dan tidak pula kepada kitab-
kitab yang sebelumnya." Padahal,
seandainp kamu melihat ketika onmg-
orang zalim berdiri tegak di sisi
Tirhannla, maka sebagian dari mereka

membantah perkataan sebagian png
lain. Berkaalah sebagian mereka yang

lemah (pengikut) kepadamereka 1ang
menyombongkan diri (pemimpin):
'Sendainya kamu tidak mcn)resatkan

kami, tentulah kami menjadi onrng-
orang yang beriman."

(32) Mereka yang menyombongkan diri
memberijawaban kepada mercka png
kelas rendahan: 'Apakah kami yang

irenghambat kamu dari mendapat
petunjuk setelah petunjuk datang
kepadamu? Sebenarnla kamu adalah
orang-onmg png berbuat dosa."r3

(33) Mereka png rendahan berkata kepada

orang-orang )ang menyombongkan
diri: 'Sebenarnla, tipu dayamu terus-
menerus pada waktu malam dan siang

1;9ff :ltt;,'#r"JUi*u5tJW
'iii;5$t$\l,si$"*'{*o4r,
3;n:rAJ,#Jr(i;s.'6i*;+

viKttSfi)tii*tctr
@'*.rlK'#sl

|Fffffii:u$V;<.;t:ulfie
'€Ct;*oWn

Vi?Z1fi)1rfrr:sStJV
it'u&6G#tr'WvJlK3.

B Kaitkan dengu S.14: Ibnahim;
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TAFSIR

Wa qaalal la4ziiru lufaruu lan nu'mirw bi hat4znl qur<ani wa laa bil
la4zii bairu yadaihi : Omng-omng lafir berlan: 'Kami samn seknli
tidak beriman kqada al-Qur'an dan tidak pula kqada kitab-kitab yang
sebelumnya."

Orang-orang musyrik mengatakan bahwa dirinp sama sekali tidak mau
beriman kepada al-Qur'an'dan tidak mau beriman kepada kitab-kitab )ang
diturunkan sebelumrya, )aitu at-Thurat dan Injil, sebagaimana mereka tidak mau

beriman kepada isi kitab-kitab png mengetahui masalah gaib, seperti manusia
dihidupkan kembali setelah meninggal (gaib), perhitungan amal @isab), dan

pembalasan amal.

Ada riwalat bahwa orang-orang musyrik bertanp kepada ahlul kitab tentang
sifat Rasul Muhammad png mereka ketahui. Ahlul kitab menjawab: 'Sifat-
sifatnya telah dijelaskan dalam kitab-kitab kami. " Mendengar jawaban itu, orang-
orang musyrik berkata: 'Kami tidak akan beriman kepada al-Qur'an dan kepada
kitab-kitab 1ang diturunkan sebelumnya. "

Wa lau tarua i4zizlt zlwalimuwu mauquufuutu 'inda rubbihim yarji'u
ba'dhuhum ilaa ba'dhinil qaula : fudalwl, seandainya lanru melilw letil@
omng-omng ulim berdiri tegak di sisi Tfulun merel<a, sebagian dari merela
membannh perlatann sebagian yang lain.

Seandainla, wahai Rasul, engkau melihat orang zalim ketika telatr dihadapkan
kepada Allah untuk dihisab amalnla, maka mereka dengan sesamanla saling
mencela dan saling menuduh. Ini memang suatu pemandangan )ang sangat
memalukan.

Ya qwlul la4ziinas rudh' ifuu lil la4ziinas tokbanu lau laa antwt, lahnnaa
mu'miniin : Berlatalah sebagian merela yang lemah @engihtt) lcqada
merelu yang merryombonglun diri @emimpin): 'Smndainya lumu tidak
menyesatkilt lumi, tentulah lurni menjadi orung-omng yang beriman."

hari, ketika kamu menyuruh kami
mengingkari Allah dan menjadikan
beberapa sekutu baginya." Mereka
menyembunyikan penyesalannya,
ketika mereka telah melihat azab dan
Kami meletakkan belenggu besi pada

leher orang-orang kafir, apakah
mereka diberi pembalasan selain
pembalasan atas apa yang mereka
kerjakan?

3345
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Para pengikut (dalam kesesatan) berkaa kepada orang-orang png memimpin
mereka di dunia: 'Seandainp bukan karena kamu png menghalangi kami
mengikuti petunjuk, tentulatl kami telah beriman kepada apa )ang didatangkan
oleh Rasul. Karenanya, kamulah png meryababkan kami berlaku kufur dan
kamulah yang harus bertanggung jawab."

Qoalal la4ziirus takbarant lil la4ziirus tttdh'ifuu a twhnu shadadnaakam
'anil hudaa ba'da idz jaatkwn bal kmrum mujrimiin : Mereka yang
menyombongl(an din manberi ja'waban kqana merelayang l<elas rmdalwn:
'Apalah lumi yang menglnmbat lannu dai mmdqat perunjuk saelah

paunjuk datang lrqadatnu? Sebenantya l<arnu adalah omng-orang Wng
berbuat dosa."

Para pemimpin png telah mempengaruhi mereka \{aktu di dunia menjalrab:
'Apakah kami png mencegah kamu mengikuti kebenaran sesudatr kebenaran itu
datang kepadamu? Tidak. Kamu sendiri png mengerjakan dosa dan menganut
kekaflran. Kami tidaklah menghalimgi kamu, jika kamu mau beriman.

Wa qoalal la4ziitus tttdh'ifuu lil la4ziitws takbaruu bal ,rrabul hili wan
ruluari idzta'mwawwnoa an rukfiut billoahi wa rwj'ala hhuu andoa-
dan : Merelu yang rendahan berlata lcepada orang-orang yang
menyombonglant dii: "Seberuntya, tipu dayatnu terus-menerus pada malan
dan siang hari, letil(a lurnu menyuruh lumi mengingluri Alhh dan
menj adilun beberrya sehrtu bagilrya. "

Para pengikut berkata untuk membantah perkataan pemimpinnp: 'Benar,
kamu sendiri memang tidak menghalangi kami mengikuti agama Allah. Akan
tetapi, bujukan-bujukanmu )ang terus-menerus kamu lakukan siang malam
menyebabkan kami mengingkari Allah dan mempersekutukan-Np. "

Wa asamrn nodoamata lammoa mqwul 'a4uaba : Merela menyem-

bunyilan penyesalarutya, ketil@ merela tehh melilnt aub.

IGdua golongan itu, pitu golonganpemimpin dan golongan )ang dipimpin,
menyembunyikan penyesalan masing-masing atas apa png telah mereka lakukan
di dunia, ketika mereka telah melihat azab.hdamasa itu, mereka tidak sanggup
berbicara, walaupun hanla sepatah kata.

Waja'alnal aghlaalafii a'naaqil h4ziitu lufarau : Dan Kami melenk:tun

belenggu besi pada leher omng-omng lafir.

Kami meletakkan belenggu-belenggu (rantai-rantai) besi pada leher orang-
orang kafir di dalam neraka hingga tidak ada jalan lain bagi mereka untuk
mengh indar i azab Allah.
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flal yujztutu iltaa ,nag koanuu ya'wlwnt : aPtkalt nureka dibei
pembalosot selain pembaWm das qa W,8 mcrcka kciafui?

Apa yang dilakukan terhadap mereka hanplatr berupa pembalasan saja bagi

dosa-dosa png telah mereka perbuat.

KESIMPULAN

Dalam a6-ryatini, Allah menjelaskan bagaimana segolongan orang musyrik

png dengan terang-terangan menyangkal al-Qur'an dan kitab-kitab yang

mendatruluirya dan bagaimana mereka tidak mau beriman dengan bangkit, hisab,

dan pembalasan. Pada akhirnfa Allatr menjelaskan masalah tarya jauab png
terjadi antara orang-orang )ang sesat dengan orang-orang yaIE menyesatkan dan

apa )ang mereka rahasiakan dalam hatirya masing-masing. Allahjuga meqielaskan

kehinaan fng akan menimpa mereka dan semua itu adalatr sebagai pembalasan

atas semua perbuatan mereka.

861

(34) I(ami tidak mengutus seorang nabi ke

sebuah kota, melainkan Penduduk
kota yang hidupqa mewah berkata:

'Kami menginglari risalah png kamu

bawa.'r'
(35)Mereka berkata pula: "Kami lebih

banyak harta dan anak, serta kami

tidak akan diazab.'"
(36) Katakanlah:'Sesungguhnya lbhanku

mg6udahkan rezeki kepada siapa yang

dikehendaki dan men5rcmpitkan rezeki

kepada siapa yang dikehendaki. Tbtapi

kebanyakan manusia tidak menge-

tahui."
(37) Harta-hartamu dan anak-anakmu

tidaklah mendekatkan kamu kepada

Kami sedekatdekahya, banali orang-

orang yang beriman dan mcngerjakan

?"1{VlWtiyi'96;
*rwje;;iu;

3tff4fl'o3Jw-,{;"b\9
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(39)Katakanlafu; '$65unggutrnla fthanku ( 1 lv..z, ,,12-.
memudahkan rezeki kepada siapa rans P):e-oret49-A),k-g,ViA$jty+aj$Ji
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Dia kehendaki di antara para iamUal ?^l"V.a^a,1>,.'^iU!,:i|*&,rn"l5tX?:i6r.

amalan saleh. Maka, merekalah yang
mempunpi pembalasan png berlipat
ganda dan mereka akan terpelihara di
bilik-bilik surga.

(38) Mereka png berusaha menolak alat-
apt Kami untuk mengalahkan Kami,
itulah orang-orang yang diseret
malaikat ke dalam jahannam.

Nya dan Dia meqrempitkan kepada
siapa yang dikehendaki. Apa png
kamu belanjakan, Allah akan meng-
gantinla, dan Allah iruhh sebaik-baik
pemberi rezr.ki."

qiglYF.$

TAFSIR

wa maa analnaa fii qaryatim nin ru4ziirin inaa qaara mumfuuttaa
inrwa bimaa uniltum bihii luafiuun : I{ani tidak mengutus seomng
rubi lre sebruh kota, mclainlantpotdtdtk kotawrg hidanw msvyah berlata:
'Kami mengingfurt risalahyang l<anu bayta.,

Tiap IQmi mengutusseorang nabi ke suatu kota sebelummu, hai Muhammad,
maka akibat rasa dengki dan sombongnla, orang-orang )ang kala di kota itu
berkata: "IGmi tidak mau beriman kepada apa )ang kamu sampaikan, baik ajakan
untuk mengesakan Allatl maupun ajakan supala kami menjauhkan diri dari pujaan-
pujaan kami."

Sikap orang-orang kala itu tidaklah mengherankan. sebab, telatr menjadi
kebiasaan bahwa orang-orang png jiwanla terbelenggu akibat pengaruh naftu
kurang memperhatikan kesempurnaan rohani, iman, dan hikmah.

wa qaaluu ruhnu ak4saru amwoalaw wa auraadaw wa mut tuhnu bi
mu'adz4znbiin : Merela berlun pula: 'I(ami lebih banyak ltana dan
arlak, serta lumi tidak akan diaztb.'

IGmi lebih banpk harta dan anak, kata penduduk kota itu. Banlak harta dan
anak adalatr tanda bahwa kami dicintai oleh Allah. Allatl tidak akan memberikan
semua ini kepada kami, kalau kami akan diazab di dunia atau di akhirat nanti.

Kalau sekiranp agama png kami anut itu agama png salah, tentulatl kami
tidak memperoleh berbagai macirm kenikmatan dan berbagai kemudahan.
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Qul inru mbbii yabsu+hur rizga li may ya*yaa-u wa laqdir : Katalanlah:
' sesung guhnya Tuhanfu mqudal;kan taeki kq ada s iq a yang dikehendaki

dan menyempitlan rezeki kqada siapayang dikehendaki.

Katakanlah, wahai Rasul Muhammad, kepada mereka: "T[hanku yang

memberi rezeki png lapang dan kemewatran )ang sempurna di dalam dunia

kepada siapa png dikehendaki-Np dan Ttrhan pula png menyempitkan rezekr

kepada siapa png dikehendaki-Nla." Thhan melakukan png demikian itu bukan

karena cinta kepada mereka png dimuratrkan rezekiqa. Ttrhan berbuat demikian

terhadap orang durhaka sebagai $rafir istidmi (pemanjaan) dan terhadap orang

)ang taat sebagai ujian @ercobaan).

Wa laakinrw ak&amn noasi laa ya'lamutm -- "Tetqi l<cbanyalan manusia

tidak mengetahui."

Allatr berbuat baik kepada umat manusia adalah menurut sunnah-Np. Hanla

saja, kebanlakan manusia tidak mengetahuinla. Karenanla, mereka meqangka

batrwa kemewahan hidup itu tanda mulia di sisi Allah, sedangkan kemiskinan

dan kepapaan sebagai tanda hina dan rendah.

Mereka tidak mengetatrui batrva png demikian itu mungkin sebagai istidmi

@emanjaan) belaka.

Wa maa amwotltil.yn wa loo aula.odulatm bil latii tuqanibukum'infotua
zulfaa illot man oomaru wa 'amib shaalilwn fa ulooilu lahwt ioza*
udh dhi'fi bi maa 'amiluu wa hum fil ghurafaoti anminuun : Harta-
tartCInu dan arukanalonutidaklah mendelatlan latnu kepada l(ani sedelat-

delatnya, kc anli omng- omng yang beriman dan matgeri alan amalan saleh.

Mala, merelalah yang mempunyai pembalasan yang berlipat ganda dan

mereka akanteryeliham di bilik-bilik swga.

Harta-hartamu png kamu banggakan, demikian pula anak-anakmu png
menjadi penolongmu, bukanlah hal-hal png dapat mendekatkan kamu kepada

IGmi (Allah). Iman dan amal salehlah png mendekatkan kamu kepada IGmi.
Mereka png beriman dan beramal salehlah png I(ami lipatgandakan pahalanla,

dari 10 s:mpai 700 kali lipat, dan mereka aman sentosa berdiam di bilik-bilik
surga.

Wal b4ziirw yas'awu fii aoymtiltoa nu'uiiziirw tdot'il@ frl 'a4ztabi
muh4lwrantn = Mercka yang berusalw menolak ayat-ayat Karni untuk
mengataltlant Kami. Itulah oftmg-omng yang diserct rrulaiknt lc dalam
jahanrum.

Orang-orang png menghambat manusia mengikuti alat-alat kitab Kami serta

menyarryka batrwa mereka dapat mengalattkan Kami, itulah orang-orang )ang
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dibenamkan di dalam azab jatrannam, )ang dikawal oleh malaikat Zabaniph.
Mereka tidak dapat melepaskan diri.

Qul inru rubbii yabsu4hw ir4a li nuy ya-syaa-u min'ibaadihii wa y aqdiru
lahuu : Ifutaknilah: 'SeswtggufutyaTblnnfu memudahlan rqeki kqada
stqa Wng Din kehendaki di antam pam lwmba-Irlya dan Dia menyanpitlan
lcqada siapa yang dilcehendaki.'

Katakanlah kepada mereka: 'T[rhanku lang meluaskan rezeki kepada siapa

png dikelendaki dari para hamba-Nla dan T[hanku pula png menyempitkanrya. "

Kadangkala dilapangkan dan kadang-kadang disempitkan. Maka janganlah kamu

takut akan miskin dan belanjakanlah hanamu di jalan Allah agar kamu memperolett

pemberianrya.

Wa maa antaqtwn min syai-in fa huwa yukltlifinruu : Apa yang lamu
belanj alant, Allah akan meng gantifiya.

Apa saja png kamu naftahkan dalam usaha-usaha png diridhai oleh Allah,
baik berupa sedekah, zakat maupun )ang lain, semuanla akan diganti oleh Allah.
Penggantian itu mungkin diberikan di dunia dan mungkinpula diberikan di akhirat

kelak.

lh huwa kluinr ruaziqiin : 'Dan Allah ituloh sefuik-fuikpembei rqaki."

Allahlah sebaik-baikpemberi reznki, maka Dia memberi rezeki melalui jalan

png tidak disangka-sangka. Batlkan Allatr sendiri yang dapat memberi rezeki.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah menjelaskan perilaku orang-orang kap dan oftIng-

orang png hidup mewah, ketika mereka didatangi Nabi. Mereka menolak
kebenaran dan menganggap bahwa dirinla adalatr orang-orang )ang utama. Allatl
menjelaskan batrua kemevahan dan kemiskinan diberikan kepada orang-orang
png berbakti, sebagaimana diberikanpula kepada omng )ang durhaka. Tbgasnya,

kekalaan itu bukanlatr sebagai tanda mendapat keridhaan Allatl. Sebaliknya,

kemiskinan juga bukan sebagai tanda kebencian A1lah. Pada akhirnp, Allatl
menjelaskan batrwaorang-orang png bertakua ditempatkan di dalam surgarw'im
dengan :rman sentosa, sedangkan orang-orang png menghambat manusia dari
jalan Allatr akan ditempatkan di dalam jatrannam. Semua png kita belanjakan di
jalan Allatr akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda.

-''!
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(40) Pada hari Allah menghimpun mercka
semua, kemudian Dia bertaqa kepada
para malaikat: 'Apakah mereka png
sesat itu menlambahmu? "

(41) Mereka menjawab: 'Maha Suci
Engkau. Engkaulah Tbhan png kami
se,mbah, buhn mereka. Tbtapi mereka
menyembah jin, kebaqakan mereka
beriman kepada jin-jin itu."

(42)hd^ hari (kiamat) ini, sebagian dari
kamu tidaklah memiliki suatu ke-
manfuatan dan kemudaratan untuk
sebagian yang lain. Ikmi berkata
kepada orang-orang yang zalim:
'Rasakanlah azab neraka png kamu
ingkari."

(43) Apabila dibacakan kepada mereka
ayat-alat lomi png nyata, mereka
berkata: "Tidakkah Muhammad itu,
melainkan seorang lelaki yang meng-
hambat kamu dari apa png telah
disembah oleh orangorang tuamu."
Mereka berkata: i{lQur'an itu tidak
lain adalah suatu kedustaan yang

dibuat-buat. " Berhtalah merela yang

kufur kepada kebenaran; ketika
kebenaran itu datang kepada mereka:
lni tidak lain hanyalah sihir yang

nlata."
(a4)Kami tidak mend&tangkan kepada

mereka kitab yang mereka pelajari,
dan IGmi tidak mengutus kepada
mereka seorang nabi sebelummu.

(45)Orang-orang )ang sebelum mereka
mendustakan, padahal penduduk
Mekkah tidak mencapai sepersepuluh

dari yang IGmi berikan kepada onmg-
orang dahulu. [alu, mereka mendus-
takan rasul-rasul-Ku, maka lihatlah
bagaimana siksa-Ku terhadap mercka.

w'$t;sg9w;:€H4
d$i$bs{st

'rbiir%e$'efi&t;)6
6sg;ffir'As;";;t3,gs.

WffiA:6fr'a*lttsqiK,i,\W6;wW
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(46) Iktakanlah:'Sesungguhnf aku me-
nasihati kamu dengan suatu perkara,
yaitu: kamu menghadapkan dirimu
kepada Allah, berdua-dua, atau
sendiri-sendiri, kemudian berpikirlah
kamu." Tidak ada sesuatu penpkit
gila dalam diri Rasul yang diutus
kepadamu. Dia tidak lain adalah
pembawa kabar menakuti kepadamu
sebelum siksaan yang dahs5rat (hama0
itu tiba.t6

(47) Katakanlah: i{ku tidak meminta upah
kepadamu. Upah apa saja yang aku
minta kepadamu, maka upah iru untuk
dirimu sendiri. Upahku hanla pada

Allah. Allah itu Maha Melihat segala

sesuatu. "rT

(48) Ihtakanlah: "Sesungguhnp TUhanku
memberikan kebenaran kepada para

nabinya. Dialah Tirhan yang Maha
Mengetahui semua barang yang gaib. "

(49) Iktakanlah:'Kebenaran telah datang
dan kebatalan tidak memulai sesuatu
dan tidak pula mengulanginla. "

(50)IGtakanlah: 'Jika aku sesat, maka
sesungguhnya aku sesat terhadap
diriku sendiri. Jika aku memperoleh
petunjuk, maka yang demikian itu
disebabkan oleh wahyu yang aku
peroleh dari Ttrhanku. Sesungguhnya
Tbhan itu Maha Mendengar lagi Maha
Dekat."

(51) Seandainya engkau melihat ketika
mereka terkejut, maka tidak ada
seorang pun )ang terlepas dan mereka
semua diambil dari tempat png dekat
(dari kubur masing-masing).

(52) Mercka berkata:'Kami telah beriman
kepada Nabi", bagaimanakah mereka

%r3{Gti":6i{ir$sr;^lL

c;te$*Au"€rcW
d.;;r-;y,Ffi:i'ryg

@J.5

'c:tlit95""S;y'i4A9|iffif!
@{*3?'1:i+16fq}54

tit$;sj*U*'\frt1*
*3$uu

@24:'.sbfi6$&+9,tle;
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16 Kaitlon dengan S.23: al-Mu'minrun, 8,70; S.8l: at-Ilkrriir; bagian alfiir S.7: al-Araaf;
dan bagian awal S.15: al-Hiir; S.45: al-Ahqfaf; S.44: ad-Drlfraan; d"n 5.68: al-Qalam.

r7 Kaithn dengrn S.17: al-Imaa'; begisn akhir S.27: arNaml; de, S.21: al-Anbipa.'.
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dapat memperoleh iman dari tempat
png jauh?

(53) Padahal mereka telah mengingkarirya
sebelum itu dan mereka memPerbin-

cangkan sesuatu )ang gaib sekehendak

hatinla dari tempat )ang jauh.

(54) Pada waktu itu dihambatlah antara
mereka dan aPa Png mereka inginkan,
sebagaimana hal yang demikian itu
telah diperbuat terhadap orang )ang
sempa dengan mereka dahulu kala.
Sesungguhnya, mereka Pada masa

dahulu adalah dalam keraguan Yang
mendalam.

'&#5p:uy!6"n;
q;rtYru-iJly

TAFSIR

Wa yauma yah-syuruhumiamii'an tsurnma yaquulu lil malaa'iluti a haa'
ulaa-i iyyaalarm luanuu ya'buduun : Pada hari Allnh mmghimpun merela
semuo, l<emudian Dia benanyw lcepada pam malailut : "Apalah merela yang

s esat itu menyembahmu ? "

Pada hari manusia dikumpulkan untuk dihisab, Allah bertarya kepada

malaikat: "Apakah kamu png me4yuruh mereka menyembatr dirimu? (Atau:

apakatr kamu png disembah oleh mereka?)"

Tirhan mengetattui batrwa malaikat dan Isa terlepas dari pertanpan png
ditujukan kepada mereka itu. Tetapi Allatr sengaja bertanp itu, supala mereka

menjawab untuk menambatr besar keaiban orang-orang png menlambah malaikat

dan Isa.

Qaaluu subhaanalw anta waliyyunoa min duunihim : Merela menianab:
'Malta Suci Englau. Fnglaulahfuhnnyang lami sembah, bulanmerel(a".

Para malaikat menjawab bahua Allah itu Maha Tinggi dan Maha Suci. "IGmi
ini adalah hamba-Mu, kami melepaskan diri dari mereka. Engkaulah png
mengurus semua urusan kami dan urusan-urusan lang lain, dan kepada Engkaulah

kami mendekatkan diri dengan ibadat dan Engkaulah yang IQmi harapkan. Tidak
ada hubungan antara kami dengan mereka."

Bal luanuu ya'buduurwl jinru ak+saruhum bihim mu'minuun : "Tetapi
merela menyembah jin, kebanyalan merela beriman l<epada jin-jin itu." rg

It Kaithn dengan S.S.4: arNisaa', ll7; 118.
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Sebenarnla mereka mcryiernbah setan. S€bab" setanlatl ,ang El$ menjadikan
mereka rnernandang bcnar terhadap penyembalran berhala. Jadi, sctanlah png
telah rnenyesatkan mda. IGbanpkan orang musyrik mernang beriman kepada
jin dan membenarkan u&p:lrHrsrpan (bisikan) jin.

Fal yauma loa yaniliht fu'dhtthon E fu'dhirt rufaw wa lat dlwrmn :
Paila hari (bamat) ini, sebagaian dari knru tidaHah mcmiliki stwtu
lcemanfaaton d@ kenwfutuan untuk sofugian yng lnin.

Maka, pada hari kiamat, kamu tidak memperoleh suatu kemanfaatan apa
pun dari berhala-berhala png kamu harap manftatrya dan dari pujaan-pujaanmu
png kamu harap dapat membantrrrnu pada *tu kamu ditimpa bencana. Sebab,
semua unrsan pada hari itu adalah kgpunlaan Allah 5ang Maha Esa lagi Maha
Perkasa. Tidak ada seorang pun )ang dapat memberi sesuatrr kemanfratan atau
suatu kemudaratan.

Wa naquulu lil la4ziirw zlulamuu dstuqun 'a4zruban natil latii kwtum
bihfla tukadz4zibtfiin : Kami berkata kqadn oftrng-oftmg yang znlim:
*Rasakantah a?frb nemkayang kamu Wari."
I(ami katakan kepada semua orang musyrik sebagai suatu teguran kepada

mereka: 'Rasakanlah ar,ab neraka yang sewaktu di dunia dahulu kamu
mendustakannla. "

Wa i4rua rulat 'alaihim aayaaturua bayyinaatin qaaluu maa lua4zsa
illaa mjuhry yruiidu ay ya*fuddthrm 'amat kaaru ya'budu oabaa-ukwn:
Apabila dibacalun kqada merela ayat-ayat Kami yang nyata, merelu
berlcata: 'ndakl@h Muhammad itu melainkan seorang lelaki yang
menglwmbat lannu dari qayang telah disembah oleh omng-omng fiiamu.'

Para musyrik dan para kafir png lain, apabila dibacakan alat-alat Allah
)ang nlata, maka mereka pun berkata: 'Dengan membaca alat-alat itu, orang
tersebut bermaksud untuk memalingkan kamu dari agama orang tuamu )ang
benar, supala kamu menjadi para pengikutnp. Padahal dia tidak punp bulti
png menunjuk batrwa dia itu benar."

Wa qaaluu moa hot4ua illaa ifkum mufiarua : Merela berluta: 'Al-
Qur'an itu rtdak lain adalah suatu kedustaanyang dihnt-bwt."
Mengenai al-Qur'an, mereka berkata: 'Ini adalah suatu kebohongan )ang

dibuat-buat oleh Muhammad, lang dikatakannp sebagai wahyu TUhan."

Wa qoalal la4ziiru lufuruu lil lwqqi lammat jaa< hum in haa4zna illaa
sihrum mubiin : Berkatalah merclayang htfur kqada kcbenamn, l@til(a
lreberumn itu duang lrqada rrcrula: 'Dti tidak lain adolah sihir yung ffJuta. "
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Ketika mereka merasakan bahwa al-Qur'an itu sangat mempengaruhi jiwa,

maka mereka berkata: 'Al-Qur'an itu tidak lain adalah sihir semata, png telah

memukau kita, sehingga kita tidak sanggpp menolaknla. Kita tidak mengetahui,

bagaimana kita bisa mengalahkan sihir." Mereka tidak mau mengakui bahwa al-

Qur'an itu adatatr vahyu Allah. Mula-mula mereka mengatakan bahwa al-Qur'an

itu suatu susunan png dibuat-buat oleh Muhammad. Ictika mereka merasakan

bahwa al-Qur'an itu sangat mempengaruhi jiwa mereka, maka mereka mengatakan

bahwa al-Qur'an itu sihir.

Wa maa adohoahum min funbiy yahwuwahoa wa rrulg aqalnaa ihihim
qabtdu min ru4ziir : Kami tidak mendatangkan kqada merela kitab

yang merela petajari, dan Kami tidak mengurus kqada merela seomng

nabi sebelumnya."

Mereka tidak puqa kitab )ang menegaskan kedustaan Rasul dan memang

belum pernah dikirim suatu kitab kepada mereka. Selain itu, juga belum pernah

diutus seorang rasul kepadarya sebelum Muhammad. Karena itu, bagaimana

mereka bisa mengatakan batrwa agamanla adalatr agama png benar.

Wa lcadz4ztbal b4ziirw min qablihim wa mat bala-ghuu mi'syaana maa

aataitwahum fa kadz4znbuu rusulii fa latla luatw tukiir : Orung-omng

yang sebelum meret@ juga mendilstakan (msul), padalwl penfufuk Mektalt

tidak mencapai sqemquluh dai yang IQmi berikan kqada omng-otuttg

datulu. Lalu, mercka mqdtsnlwt msul-rusul-Rt, nwkn lilntlah bagaitnaru

sih,a-Kt terlndaP mercla.

Sikap dan perilaku orang{rang kafir Quraisy tidaklah mengherankan. Sebab,

umat-umat png telatr lalu sebelum mereka juga telah mendustak2n para rasul

Kami. Penduduk Mekkah ini tidak mencapai sepersepuluh kekuatan umat-umat

png telah lalu, laitukaum Nuh, kaum 'Ad, dan kaum TSamud. Umat dahulu itu

mendustakan rasul-rasul-Ku, karenanla mereka ditimpa oleh siksa png
mematikannla.

Qul inrumoa a'i-zJrulatm bi waahidatin an taquumuu lillaahi motsnol wo

furuadaa tsumma tatafakkaruu : Katalanlah: 'Sesungguhfiya aht
metusihati lamu dengan srutuperkam, Witu: kornu menglndnpkott dirtmu
l<qada Altah herd&4m atcw s&diri-sendiri, lcanudian beryikirlah l(nmil.'

Igtakanlatl kepada mereka, hai Muhammad: 'Janganlatr kamu terlalu cepat

mendustakan aku. Pikirkanlatr baik-baik apa )ang ahr-serukan kepadamu dan

re Kaidoo deagpn S.30: ar-Rrum.
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bersungguh-sungguhlatl kamu mencari kebenaran. Satu hal saja aku menasihati
kamu, baik secara sendiri-sendiri atau secara muslawarah, carilah kebenaran
dengan kebenaran itu sendiri. IGmudian pikirkanlah apa )ang kamu hadapi itu."

Maa bi sluahibikum min jinrutin : Tidakada sesuatupenpkit gila dalam
diri Rasulyang diuus kqadamu.

Muhammad itu bukanlah seorang yang gila. Apakah pernah kamu
mendapatkan dia berdusta? Ttdak. Dia adalah orang )ang benar. Apakah pernah
kamu mendapatkan dia berkhianat? Tldak. Dia adalatr orarrg )ang sangat terpercala.

In huwaillaa ru4ziitttllakum bairuyadai'a4zaabin syadiid : Diatidak
lain adalah pembawa kabar meruhtti kepadnmu sebelum silaaan yang
dahsyat kimat) iru tiba.

Muhammad bukanlah seorang pendusta. Dia adalah seorang rasul yang

menakuti (memperingatkan) kamu dengan siksa Allatr, png sudah dekat masanya.

Muhammad adalah seorang nabi png mengajak kepada pembangunan pribadi,
maslarakat danpemerintah, )turg memerangi kehinaan dan kesewenang-wenangan.

Yang mengajak kita untuk menolong orang frkir dan membantu orang )ang
teraniaya, serta melepaskan orang )ang dalam keadaan sengsara.

Qul maa saqltukum min ajrinfa huwa lakum in ajriya illaa 'alallaahi wa
huwa 'alaa kulli syai-in syahiid : I{atalunlalt: 'Aht tidak meminta upah
kepadamu. Upah apa sajayang aht minta kqadamu, mala upah itu unruk
dirimu sendiri. Upahfu lwnya pada Allah. Allah itu Maln Melilnt segah
SESWfiU.

Iktakanlah kepada mereka, hai Muhammad: 'Aku bukantah seorang )ang
mengejar dunia dan kemewahan, bukan pula oftrng )ang mencari upah dari usahaku
menyeru manusia kepada agama Allatr. Aku hanla mengharapkan pahala dari
Allah. Allah itu Maha Mengetatrui apa )ang ada dalam hatiku."

Qul inru mbbii yaq4zifu bil luqqi 'allaamul ghuyuub : Katalanlah:
'Sesung gufutyw Tfuhanfu mqtberilen lcebqurut kqada p am rubinW. Dialalt
TVhanyang Maln Mangaalrui semuo lalyang gaib.'

IGtakanlatr kepada mereka: 'Sesungguhrya TUhanku menurunkan wahyu ke
dalam hati orang png dipilih-Np untuk menerima uahyu dari hamba-Np. Dia
sendiri lang mengetatrui siapa )ang talak dipilih untuk menerima wahyu itu."

Firman ini dapat juga kita taftirkan begini: Sesungguhnp Ttrhanku
melenppkan segala sesuatu png batal dengan mendatangkan sesuatu )ang hak
dan mengembangkan kebenaran ke seluruh pelosok.
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Qul jaa+l twqqu wa moa yttMi-ul baa-thilu wa maL yu'iid : I(atalunlah:
;Kebenarun telnh datang dan kebatatan tidak memulai seswtu dan tidak
pula mengul.anginYa.'

Katakanlah batrwa Islam telah datang, panji-panjinp telatr dikembangkan

dan sebuunrya telah tersebar, kebatalan pun telah hilang. Karenanla, tidak ada

lagi sisa kebatalan png bisa menumbuhkan ataupun mengulanginla.

Qut in dhalaltu fa inrwmot a4hillu 'alaa rufsii wa inihtadaitu fa bimaa

yuuhii ilayya rubbiii intuhuu samii'un qaniib : Katalwnlah: "Jila aht
sesat, mnlu sesunggutvtya aht sesat terhadap dirifu sendiri. Jil<a aht
memperuleh paunjuh mala yqng dcrnikian itu disebablan oleh walryu yang

afu peroteh dari fuhanht. Saungguhnya Thlwn itu Malw Mendcngar lagi

Maha Del<at."

Iftakanlah kepada kaummu: 'Jika aku meryreleweng dari jalan petunjuk

dan aku menempuh jalan png tidak benar, maka hal itu karena aku mengikuti

hawa nafruku. Nafsu itulatl )ang menyuruh aku berbuat buruk (maksia}. Jika

aku mendapat petuqiuk dan berjalan di atas jalan png benar, maka hal itu
disebabkan oleh watryu png diturunkan kepadaku. Sesungguhnla Allah itu Maha

Mendengar lagi Maha Dekat."

wa bu tarua idzfazi'uufa taa fauta : seandainya mgluu melilnt lgtil@

merel<a terlceiut, nula tidak ada seomng pun yang terlqas.

Seandairya engkau menyaksikan omng-orang png mendustakan hal itu ketika

mereka terkejut melihat azab yargsangat berat, tentulatl engkau melihat sesuanl

)ang tidak dapat dijelaskan gambarannla. Di antara mereka tidak ada png dapat

melepaskan diri dari azab,karcnatidak ada lagi tempat berlindung.

Wa u-trhi4zuu mim naluanin qariib : Dan merela semtm diambil dari
tempat yang delat @art fubur rnnsing+rusing).

Dalam keadaan ketakutan dan kekeceuaan, mereka dibam ke neraka. Mereka

sama sekali tidak dapat melarikan diri.

W qaahu aamanilga bittii wa 4rrrt44 hhwnd tanoawu-syu mim maftoanim

f iid : Merela berkan :' Kami telah beriman lqada Nabi ", bagaimanalah

merela dopat memperuleh intan dari tenpat yang iauh?o

Igtika itu mereka berkata: 'Kami. telatr beriman kepada Allatl, malaikat-

Np, kitab-Np, dan rasul-rasul-Nla." Bagaimana mungkin mereka beriman,

20 Kaidcan dengnn S.32: asSallalL 12.
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karena negeri akhirat itu bukan tempat untuk beriman kepada Allah dan
mengerjakan amal png saleh.

Wa qad lufaruu bihii min qablu : Padalnl merela telah menginglarinya
sebelum iru.

Bagaimana di akhirat nanti mereka bisa beriman, sebab di dunia mereka
menpngkal kebenaran dan mendustakan rasul.

Wa yaq4zifuutu bil gluibi mim mtkatnim ba'iid : Dan mercla memper-
bincanglant seswfiuyang gaib selehendakhatinya dari tempa yang jauh.

Mereka dahulu mengatakan sesuatu berdasarkan persangkaan semata dan
tidak mempunpi sandaran (rujukan). Mereka mengecirm Nabi Muhammad.
Mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah penyihir, ahli spia dan pendusta. Itu
semua karena mereka menduga-duga sesuiltu png gaib, png jauh dari kebenaran.
Apa yang didatangkan oleh Nabi jelas tidak dapat dikatakan sihir, tidak bisa
dikatakan s1air, dan tidak bisa dikatakan dusta. Mereka sama dengan orang )ang
melempar sesuatu sitsaran dari jarak png sangat jauh, dan tidak akan mengenainla.

Wa hiila bainahum wa baina maa yasytahuuna : Pada waktu itu
dilnmbatlah antam merela dan apa yang merela inginlan.

Mereka tidak dibenarkan kembali lagi ke dunia untuk mengerjakan amal
png saleh dan tidak pula dapat menghindari aab.

Ka maa fu'ib bi asy-yaa'ihim min qablu : Sebagaimatu tindalan itu
telnh diperbrut terlwdap onmg yang sentpa dengan merela dahulu knla.

Iqmi (Allah) memberikan pembalasan kepada mereka seperti Kami telah
berbuat serupa kepadaumat-umat terdahulu png mendustakan rasul-rasul IGmi.
Mereka mengharapkan dapat beriman ketika azab Allah telatr terlihat. Tentu
saja, keinginan mereka itu tidak dikabulkan.

Intwhum luanuufii syakkim muriib : Sesunggulutya, merelapada masa
dahulu adalah dalam kemgrnnyang mendalam.

Sebabrya, iman mereka tidak diterima lagi. Sebab, sevaktu masih hidup di
dunia, mereka meragukan penerangan Rasul, 1aitu, mereka akan dibangkitkan
dan akan diberi pembalasan.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik pada
hari kiamat dan bagaimana Allah bertarya kepada para malaikat di hadapan para
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musyrik, apakah benar mereka menyembatl malaikat? Para malaikat menjawab

batrwa para musyrik itu menyembah setan. IGmudian Allah menerangkan bahwa

pada hari kiama-t, mereka tidak memperoleh suatu manfaat dari patung berhala

png disembahnla itu.

Allahjtrgamenjelaskanhal-halpqgmerS,ebabkanorang{rangmusyriklalak
menerima'aib, )aitu karena mereka menuduh bahwa al-Qur'an adalah berita

bohong yang harya dibuat-buat oleh Muhammad atau suatu sihir )ang nlata'

naamaf iik2 mereta mau mengambil pelajaran dari keadaan umat )ang telah

tatu, prg3aun lebih kuat daripada mereka, tentulah mereka tidak akan menuduh

deinikian.

Al-Qur'an menganjurkan mereka supala bersungguh-sungguh mencari

kebenaran, kemudian memikirkan apa yang mereka hadapi, supala mepkini

bahwa Muhammad itu bukanlah orang gila, tetapi seorang nabi. Muhammad

tidak mengharapkan upah dari mereka. Dia harya mengharapkan pahala dari

Allah semafa. ethhirg" menjelaskan bahwa ketika kebenaran telah memancarkan

sinarnya, maka sirnalatr kebatalan. Orang-orang musyrik, ketika telah memandang

azab Allah dengan maa kepala sendiri barutatl beriman. Tetapi, bagaimana mereka

beriman, padatral waktunp telah leuat.

L





)u1 22 3361

xxxv
FAATHIR
(Pencipta)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-Furqaan, 45 ayat

Nama

Surat ini juga dinamakan surat al-Malaikah. Pada akhir surat yang telah lalu

(Saba,), T\rhan menjelaskan kebinasaan orang-orang musyrik. Maka, pada

permulaan surat ini, Allah memerintahkan para mukmin supala memuji Allah

dan mensy.ukuri-NYa.

IGndungan Isi

Surat ini merupakan surat )ang terakhir png dimulai dengan al-hamdu,

)ang di dalamnp dijelaskan tentang 'empat macam nikmat" png menjadi pokok

iemoa nikmat, png terkumpul dalam surat al-Faatihah, )antu nikmat menciptakan,

nikmat mengekalkan di dunia, nikmat mengembalikan, dan nikmat mengabadikan

di akhirat nanti.

Dalam surat ini Allatr menerangkan keempat macam nikmat tersebut.
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,r4t#tr\t4
Dengan (menyebut) nanu Allahyang Malw Pemumh,

yang s eruiltiasa mencumhlan mlmat-t'lya

(1) Semua puji kepunyaan Allah )ang m€n-
jadikan langit dan bumi, menjadikan
para mataikat sebagai utusan-Nya' png
mempunyai saPP dua{ua, tiga-tiga,

dan empattmpat. Allah menambah

kejadian apa Yang Dia kehendaki;

sesungguhnya Allah Maha Berkuasa

terhadap segala sesuatu. I

(2) Apa yang Allah curahkan kePada

manusia dari rahmat-Nyd, maka tak

ada png dapat menahanrya. APa saja 
,

yang Allah menahannYa, maka tidak
ada png dapat memberikanqfa sesudah

itu. Dalah png Maha Keras tuntutan-

NP lagi Maha Hakim.

(3) Wahai manusia. Ingatlahnilmat Allah
yang telah dicurahkan kepadamu.
Adakah seseorang Yang menjadikan
sesuatu yang selain Allah? Yang

memberikan rezski kePadamu dari
langit dan dari bumi? Tidak ada tuhan
yang selain-Nya, maka bagaimana

kamu memalingkan manusia dari
iman?

(4) Jika mereka mendustakan kamu, maka

sungguh beberaPa rasul sebelummu
juga telah didusatan. Iftpada Allahlatt

dikembalikan semua jenis unrsan.

rfufu^l<tcg;u,rElllA\&y
d{-;b-A$7,#;1'J,rfi'384

"t14e-iit€a;i{sr1$tq,av
Wtifgt;*9&,lFu'.$

di&6ye;ertfiw;

W:ig.,i;!t'itlY;S$E
d;,<ir6iii'tJE

7-*l_ut

dt$t;

I Ksithn dmsn s.6: al-An',aam; begian at6ir S.22: al-Hail; bagian awal s,70: al-Ma'aarij;

S.2: al-Baqarah,98,?,O; S.3: Ah Imrao, 39,'{6'121,L27; S.32: ac'Sajda\ l1; S'17: al-Israa',

89,95; 5.69: sl-Haaq$lu bsgia8 akhir S.39: az-Zroar dqn 5'66: at-Tirhriim'
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TAFSIR

Alhamdu lilkahilatthiris samaawaati wal ar4hi : semuapuji kepunyaan
Allahyang menjadilan langit dan bumi.

Bagi Allahlah semua kesyukuran, karena Dialah png telah menciptakan
langit dan bumi dalam bentuk )ang sangat indah dan menyusun semua urusan
dengan sebaik-baik aturan. TUhan png berkuasa menjadikan langit dan bumi
pada permulaan, tentu berkuasa pula menjadikannp sekali lagi.

laa-'ilil malaa-iluti rttsulan ulii ajnihatim matsnoa wa tsulaa4sa wa
rubaa'a : Mmjadilanpam malailat sefugai utusan-N1v, yang mempwtyai
soyap dua-dua, tiga-tiga, dan empat-enpat.

TUhan png menjadikan para malaikat sebagai perantara dengan nablnabi-
Np untuk menpmpaikan risalah-Np dan menjadikan malaikat bersayap dua,
bersalap tiga, dan apa pula png bersalap empat. yang dimaksud dengan 'dua,
tiga, empat" adalatr banyaknp, sedangkan bagaimana bentuknla, hanp Allah
png mengetahuinp.

Allah menjelaskan bahwa para malaikat mempunyai sqap untuk menerangkan
bahwa mereka mempunlai kodrat png penuh daram melaksanakan tugasnla
dengan cepat dalam menlampaikan perintah-perintatr Allatr dan risalatr-risalah-
Np.

Firman Allah ini mempunlai pengertian bahwa kadar tenaga malaikat dan
kekuatanrya bisa naik turun menurut kadar persiapan kerohanianmereka. Dalam
Sahih Muslim diriwalatkan dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi Muhammad pernah
melihat Jibril dalam bentuk png asli dengan 600 sa1ap. Ini adalah suatu islarar
bahwa kemampuan Jibril melebihi kemampuan malaikat-malaikat png lain dalam
kecepatan melaksanakan tugasnla.

Yaziidu fil khalqi mat ya-sy(n-u : Alhh mennmbah rrejadian apa yang
Dia lrehendaki.

Allah menambah jumlatr salap-salap itu sebaryak rng dikehendaki-Nla,
sebagaimana Allatr menambah kaki binatang sebanpk png dikehendaki-Np,
sehingga kadang-kadang lebih dari 20.

Inrulhaha 'ataa kulli syaiin qadiir : sesungguhnya Ailnh Mahn Berhnsa
terhadap segala sesurfiu.

Allah itu Maha Berkuasa untuk menambatr apa )ang dikehendaki-Np bagi
orang )ang mempunlai keahlian, baikhal itu dapat dirasakan dengan pancaindera
ataupun dapat dirasakan oleh alal @aik lrissi maupun nulotovti).
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Maayafiahillaahu lin naui mir mhmatinla loa mumsilu lnlnt wa moo

yumsika fa lao munila bhuu nim ba'dihii wa huwal 'aziizul lukiim :
Apayang Allah cumhlanlrqadamanusia dart swtu mhmat-l'{ya, malatak
ada yang dap at merulmnnya. Ap a-ap a yang Allnh merulwwa, rrula tidnk
ada yang dapat memberilannya sesudah itu; Dialah yang Maln Keras

tuntutan-I$a lagi Maha Hakim.2

Apa saja png diberikan oleh Allatr kepada manusia, baik nikmat inderawi

ataupun maknawi seperti rezrki, kesehatan badan, keamanan, ilmu, dan hikmah,

tak ada seorang pun )ang dapat menatrannla. IGbajikan apa saja png ditahannya,

tidak ada seorang pun yang dapat memberikanrya. Sebab, di tangan Allahlah

segala kunci kebajikan dan di tangan-Nplah segala macam urusan. Allahlah
png Maha lGras tuntutan-Np lagi Maha Hakim. Karenanla, tak ada png dapat

mengalahkan-Np atau melemahkan-Np. Karenanp, Allah melaksanakan segala

sesuatu sesuai dengan hikmah, baik dalam memberi nikmat maupun dalam

menahannla.

Alat ini mengandung suatu pelajaran bahwa kita hendaklah benawaiuh
(menghadapkan diri) kepada Allah dalam meryalesaikan semua kebutuhan dan

bertawakallatr kepada Dia dalam mencapai segala maksud, serta berpaling diri
dari yang selain Allatl.

Diriwalatkan oleh Ahmad dari al-Mughirah ibn Syu'bah bahwa dia pernah

mendengar, setelah Rasulullatr selesai sembatrpng, beliau membaca:

i4r11'li:;4i'r1[i]f

"Ttfuk ada tuhanyang disenbah rwlainkoil Allah sentato, tak ada sehfiu bast-|,{ya.

Kepunyaan Allahlah serun pemerinnhan dan kepunyaan Dia pula semrn puii. Dia
Maha Berhtasa atos segala sesuatu. Wahai Tulanku, tidak ada yang dapat
mcnglalangi apayang Engluu berikan fun tidak adayang dapat mcmberi sesrmtu

yang tidak Englau beikan. Dan tidak numberikan manfaat kepada orung yailg

benungguh-sungguh, lanerw pada hglraulah rusib peruntungan. "

Diriwalatkan oleh Ibn Mundzir dari Amir ibn Abdi Qais, katarya: "Empat

alat dari Kitabullah, apabila aku telatr membacarya, maka aku tidak mempedulikan

4r,y*6t:;i.i*\/ r/i
' 'l.l't.. iL

2 Kaitl<an deqgm S.10: Yttuts, 1(I/.
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apa-apa lagi, sepefti bagaimana keadaanku pda pagi hari, dan bagaimana
keadaanku pada petang hari.3

Yot ayyulwn noasudz kturut ni'muallaahi ,alaikum tul min khaaliqin
gluitulloalriyarutqukun, mfius sanoa-i wal ar4hi laa ilsatu ilba hiwa
fa annoa tu'fahum : walai montsia. Ingattah nilotwt Allah yang telah
dicamhlan kqadanu. Adat@h seseoftntg yang menjadilant ,orroi yong
selain Allah? Wtg mernberikan raeki kqadamu dari langit don dari i*ri
Ttdak ada rulwr yang selain Ailalt, maka bagaimarw lamu merrulinglun
manusiadai bwn?

Wahai semua manusia, ingatlatr nikmat Allatr png telatr dicurahkan kepada
dirirru )ang tidak dapat dihitung jumlahrya. seuutiatr nitmat-nikmat itu engan
lisz.nmu dan ingatlatr dengan hatimu, dengan rasa syukur, dan dengan puji tepaoa
yng telah mencurahkan nikm4, )aitu T[han png bersiht rahman Oan ranim.
Ingatlah, apakah ada tuhan lain png memberi rereki kepadamu, baik dari langit
maupun dari bumi? Tldak ada tuhan selain Dia, png memberi rerekikepadariu
dan tidak ada nuhan png disembah dalam wujud-ini selain Dia. Karlnanp,
bagaimana kamu beralih dari iman dan Auhid kepada syirik dan ."ny"rbrt
berhala?

Feliharalah semua nikmat Allah dan tunaikanlatr semua kebenaran @ak)
dari nikmat ihr. Janganlatr kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allatr sesudah
begitu jelas bahwa Allah itu tidak bersekutu.

wa iy yukadz4zibuuka fa,qad kudz4zibat rusulwn min qablilu : Jila
mcrcka mmfusukan kanw Mutanaruo, maka sungguh beperupa msut
s eb e larnmu t e Mt di dsnlant.

Jika mereka terus-menerus mendustakan engkau (Muhammad) sesudah
engkau mengemukakan berbagai hujjah (argumen) dan memberi berbagai
perumpamaan, maka tenangkanlah hatimu dengan memperhatikan keadaan rasul-
rasul sebelummu- Mereka itu selalu bersabar mengtriOapi penderitaan akibat
berbagai g:rngguan. Pada akhirn)ra, para rasul ltulat long memperoleh
kemenangan.

wa ibllaalti twja'ul amuur : Kqada Attahbh dikcmfulil@tt semrn jenis
umsan.

IGpada Allahlah tempat kembali semua urusanmu dan urusan mereka @aramusyrik). Maka, Allah memberi pembalasan kepada kamu dan kepada meieka
atas kesabaranunr dan atas kesalahan mereka.

3 Bre S.35: Farthir, 2; S.lO: l,irus, f(I/; S.Il: Hrnd, 6.
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KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa Dialah lang menciptakan

langit dan bumi pada permulaan dan memberi tenaga )ang besar kepada para

malaikat. Allah pula png memberi tambatran kekuatan, baik bersifut materi atau

rohani, balk nnddi maupun mabu't+ti. Allatr juga menjelaskan bahwa keluasan

dan kesempitan berada di tangan-Nla. Tldak ada seorang pun )ang dapat menolak

pemberian Allah, sebagaimana tidak ada orang )ang dapat memberikan sesuatu

lang Atlatr tidak mau memberinla. Sesudah itu, Allatr memerintah kita untuk

menlabut nikmat-Np dan mensyukuri-Np.

Pada akhirnla, Allah menjelaskan bahwa perilaku orang-orang Quraisy
mendustakan Nabi Muhammad bukanlatr hal yang baru, tetapi adalah suatu hal

png pernah juga dilakukan orang-orang terdahulu terhadap rasul-rasul Allah.

Alat a5at png disebut ini mengandung dua hal pokok, laitu: dasar tiruhid dan

dasar kerasulan. Adapun dasar kAiga, bangkit (orang-orang png telah meninggal

dihidupkan kembalD dan pembalasan akan diterangkan dalam ayat-ayat mendatang.

864

(5)

(6)

a)

Wahai manusia, sesungguhnYa janji
Allah ihr benar. Sebab itu, janganlah

tramu diperdap oleh kehidupan drnia.
Janganpula kamu diperdap oleh setan

penipu.'

Sesungguhnya sstan itu adalah seteru

bagimu. I(arena itu, hendaklah kamu

me4jadikan setan itu sebagai musuh-

mu. SesungguhnYa 56ren itu menyeru
para pengikutnya supala mazuk }e
dalam neraka.r

Mereka )ang kufur memPeroleh azab

lang berat, sgdengkan mereka Png
beriman dan beramal saleh mem-
peroleh ampunan dan Pahala Yang
besar.

Apakah orang )ang ditipu oleh setan

sehingga dia memandang Perbuan4a

wdysw,$5$refrsw61.

I Kridon dongaa batian alfrir S.31: tetgaa.
5 Kaidon dengEn S.59: al-Hasyr; dan S.58: d-Mu;"'a'hh

$i#W*!i

(8)
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Fngjahat (mafsia$ itu sebagai amalen
png baik, sama halnya dengan orang
png tidak tertipu? Scsungg$rya A[ah
itu menycsatken siapa png dikehen-
daki-Np dan menunjuki siapa png
dikehendaki-Np pula. Karena iru,
janganlah kamu membinasatan dirimu
karena perasaan menyesal atas
kedutakaan mercka itu; sesmggrrhnya
Allah sangat mengetahui apa png
mcreka kerjakan.6

(9) Allah png mengirim angin, lalu Dia
mrnebarkan awan. IGmudian Kami
hmtun awan itu ke suaft daerah 1ang
kcring. IVIaka, dengan hujan itu, IGmi
menghidupkan bumi yang mati,
demikianlah halqa Kami menghidup-
kan orang-orang )ang t€lah m€ninggal
pada hari kiamat.?

(10) Barangsapa menghendaki kcmuliaan,
maka segala kemuliaan itu adalah
kepunyaan Allah. I{epada-Np, naiklah
ucapan png baik dan emat saleh, Allah
mengangkatnla. Orang-orang png
menlpu dengan tipuan-tipuan jahat
memperoleh siksa yang keras,
sedangkan tipudap (makar) mereka
binasa semuanJra.

6l(eitho.lsngno 5.6: al-Anam; S.lg: alKeffi, 6; S.26: asy-Syu,araa,, 2.
7 I(aitbr dergrn S.3o: ar-Rurm" 4g,50.

5W
t'&l
o$v
U9'

ilt
n{,

Yt/;

l.#3

L"€uu

-tat
)t:+ij
EffiI
zt%2.
rD).*
'rAXJ

vifr
tHVt
>Wt'a
_t t//, .
es-r*9e

ti$
Jtk
l&lggli
d).

t!
,dE
zo 11

iltj
lY;l

;,i1,

lLVr*l'e

fi$r

,:.tl
,&rt_l

Lt
ir&

,'i!)l4tg
l(2..
[9*

jzzl
ue
'l(z
rl lt

:{r:ijilt
Lt

w

TAFSIR

Yaa ayyulwn no$tu iwu wa'dallaalti twqqw falat n-gharmntukumul
lrsyaotud dwryaa wa laa yaghurmmahtm ofuaml {n *o, : warai
manusia, seswggnltrry janji Altah in berwr. sebab iru, janganlah kamu
@edaya oleh kehidryan funia. rangan pula konu atperaoya oleh saan
perupu.

watrai marusia,.ketatruilah, sesungguhrya janji Allatr png menpbutkan
bahwa kamu akan dihidupkan kembali setelah mati, aLan oitumputtan di padang
mahslar, dan akan diberi patrara atau silsa, adalatr janji }ang u;ar dan tidak adapng perlu diragukan l4gi. IGrena io, janganlah kamu oitipu oleh kehidupan
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dunia sekarang ini. Sebab, akhirat itulatr png lebih baik dan lebih kekal. Selain

itu, jangan pula kamu dapat diperdala oleh setan. Setan itu senantiasa membisiki

tramu Uatrwa Allatl akan memaafkan kesalatran-kesalahanmu dan akan mengampuni

dosa-dosamu. Tbgasnp, janganlatr kamu diperd4a oleh setan dengan harapan-

harapan kosong.

Inrusy syai-tlwana lakum 'oduwwun lat ta'khi4zutthu 'aduwwoa :
Sesungguhnya setan itu adatah seteru bagimu. Karerw in, hendalclah lamu

menjadilan setan itu sebagai musuhmu.

Janganlah kamu dapat diperdala oleh setan dan janganlah kamu menuruti

tipudala setan, karena setan adalatr musuh manusia sejak zaman permulaan.

Setan tetatr mengeluarkan Adam dari surga dan didah png telah bersumpah

untuk menyesatkan kita di dunia.

Inrwmaa yad,uu hizbahuu li yakuunuu min ash-lutbis sa'iir : sesunS'

guhnya setan itu menyeru pam pengihttnya supaya masuk l<e dalam nemla.

Maksud setan menyeru para pengikutrya adalatr agar mengikuti hawa nafsu

dan gandrung kepada kelezatan duniawi untuk menyesatkan mereka dan

menjirumuskan mereka ke dalam azab yang pedih di akhirat nanti.

Alla4ziitw lwfaruubhum'a4zrubun syodiid : Merelayang hrfur mem-

percleh aznb Yang berw.

Mereka )ang mengingkari Allah dan mengingkari para rasul-N1a serta

mengikuti setan akan ditimpa azab )ang pedih di dalam neraka, sebagai pembalasan

atas kekafiran mereka dan mengikuti hawa nafsu.

Wal la4ziirw otmanuu wa 'amihsh shaaliluati lahwn maghfir6uw wa

ajrun lubiir : sedangfun merela yang beriman dan beramal saleh

memperuleh ailtpututt dan pahala yang buar.

orang-orang png membenarkan Allah, Rasul-Np dan mengerjakan semua

png diperintahkan dan menjauhi semua png dilarang akan memperoleh ampunan

dari Allah dan patrala png besar sebagai pembalasan atas keimanan mereka

)ang memenuhi jiuaqa dan ketundukan mereka kepada Allatt.

A fa man zwiru bhuu suu-u 'anulihii fa m44hu lwsanaa : Apalah
otttlg yang ditipu oleh sAan sehingga dia memandong perhntannya yang

jatwt Qrulaia\ iru sebagai amolan yang baik, sanu lwlrrya dengan omng

yang tidaktert'Wu?

Apakah orang )ang telatl dijadikan setan memandang indah perbuatan-

perbuagn burukrya seperti mendurhakai Allah, mengingkari-Np dan meryembatt

dena-deua serta berhala-berhala, sama dengan orang )ang tidak dapat diperbodoh
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oleh setan? Mereka tidak mungkin bisa sama. Yang sanr mengikuti setan dan

)ang saturya lagi mengikuti petunjuk Allah.

Fa iwulbalu yu4hillu ruy la-syaa-u wa yaMii nay la-syaa-u :
Sesmggulmya Allah itu mcnyesatkan siapa yang dilrchendaki-Nya dan
merunj *i sirya yng dilrehendaki-tlya pula.
'Masing-masing 

golongan inr menghadapkan diri (memfokuskan diri) kepada
tujuan hidup ma^sing-mxsing karena Allah membiarkan sesat siapa yang

dikehendaki-Np dan memberi pemnjuk kepada siapa png dikehendaki-Np.

Tbgasrya, orang )ang mengerjakan kejahatan (kemaksiatan) hingga mata
hati dan jiuanp menjadi gelap, sesrutu png buruk menjadi tampak indah atau
sebalikrya, sesuatu prg indah tampak buruk dalam pandanganrya, adalah orang
yang dibiarkan oleh Allah tetap dalam kesesatan. Inilah makna iAllah
menyesatkannp." Sebalikrya, orang )ar!g mengambil petunjuk dan bertobat
kepada Allah, maka Allah menaufikkanrya dan menolongnla untuk memperoleh
petunjuk.

Fa laa todz-lub tufsttlu 'abihim huaruatin : Karena iru, janganlah lannu
membinasakan diimu lanerw perusaan mmyesal atas kcdtrlnkaannya itu.

Oleh karena Allah memperlakukan orang{rang png mengikuti setan dan
mengikuti hawa nafsu sedemikian itu, maka janganlah engkau, hai Muhammad,
bersedih hati karena kekafiran dan keingkaran mereka.

Innalloalu 'aliimum bi naa yashtw'uun : Sesunggultnya Allah sangu
mengetahui apa yang merela keialan.

Allah mengetahui semua keburukan lang mereka kerjakan. IGrena itu, Allatl
akan memberi pembalasan kepada mercka setimpal dengan kesalahanrya. Firman
Allah png singkat ini mengandung ancaman png dapat membelatr bumi karena
beratnp.

Walloahul la4zii anabr nyaalw fotu4siiru sahaaban ta suqruahu ilaa
baladim mayyitin fa alryainaa bihil ar4lw ba'dt mautilua lu dualilun
nu-syuur : Allah yang mengirim angin, lalu Dia menebarkan awan.
Kemudian Kami tut tun mnn itu ke stnru daemhyang kcring. Mal@, dengan
hujan itu, Knmi maryhidrylan bumi yang mati, demikianlah lnlrrya Kami
menghifuplan oftng-orung yang telah meninggalpada lwri kiamat.

Apakah kamu tidak mengerti, sesungguhnp Allah fng telah menciptakan
angin, png kemudian angin itu diberi tenaga untuk mengarak awan png berat
ke tempat-tempat png dikehendaki-Np dan di sana turunlah hujan png
membasahi tanah kering, dan selanjutnla tumbuhlah tanaman png menghijau.
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Inrlah bukti png menunjukkan bahwa Allah mempunlai kckuasran unhrk

rnerghidupkan olang{rang png teiah meninggal sesudahtulaqg-tulang4a hancur-

lebur.

Ringkasnp, dalil ),ang dapat kita rasakan dengan pancaindera untuk
membuttikan kemungf,inan manusia hidup kcmbali Oangki$ adalah nmbuhrya
tafirman png menghijau di tanah-Anah lang semula kering. Maka, sebagaimana

Atlah berkuasa menumbuhkan Unaman di bumi png kering, begiUt pulalah Allah
berkuasa menghidupkan kembali orang )ang telah meninggal.

Diriwalatkan oleh Abu Razin at-Uqaili bahwa dia pernah bertanla kepada

Rasulullah, bagaimana AUah menghidupkan kembati orang )ang sudah meninggal

dan apa )ang menunjukkan kepada adanla [angkit, fang dapat kita lihat pada

makhluk sekarang. Rasulullatr bertaqa: 'Apakah. engkau tidak pernah melenati

suatu lembah png kering dan mati (tak ada tanamannla yang bisa Ombuh),

tetapi pada kali png lain, kamu meleuati kembali lembah itu dalam keadaan

sudatr penuh dengan tanaman?" Aku menjauab: 'Pernah (benar), hai Rasulullah."

Sabda Nabi lagi: 'Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang png sudah

mati."

Man kouu yuriidnl 'iurta fa lillonhll 'izzttu iamii'aa : furungsiqa
mengtundoki kcmuliaan, maka segaln kmulioot iU afuloh kqwyaon Allah.

Barangsiapa ingin memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat, maka

hendaklatr dia tetap taat kepada Allatl. Sebab, dengan ketaatan itu, kemuliaan

akan dapat dicapaiqa. Allatllah png memiliki kemuliaan dan kebesaran, baik di
dunia ataupun di akhirat.

hra musyrik meryrembah berhala untuk menc:tri kemuliaan. Orangorang
munafik mengharapkan supala dirinya mendapat kemuliaan dari orang-orang

kafir. Maka, di sini Allatr menjelaskan bahwa kemuliaan itu kepunlaan-Np dan

kepuryaan para penolong-Nla. Tbgasnla, barangSiapa menghendaki kemuliaan

dan kemegahan, hendaklah dia mencarinla kepada Allatl. Sebab, kemuliaan dan

kebesaran bukan milik siapa pun, melainkan hanla milik Allatr png diberikan

kepada siapa png dikehendaki-NP.

Ilaihi lash'adul kalimuh thoyyibu : Kqada-W, naiklah ucapan Wg
tuik-

Allah menerima semua ucapan png baik, seperti kalimat tauhid, zikir,
pembacaan al-Qur'an, menyuruh 1ang makrul mencegatr lang munkar, mengajar

kebajikan dan semua png memberi kemanfaatan di dunia dan di akhirat.

Demikianlatr makna 'Ferkataan-perkataan yang baik naik kepada Allah."

Wal 'amalwh slualihu yarfa'ultuu : Dan anwl saleh, AIM mangang-

latnya.
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Allatr menerima semua amal )ang saleh, yaitu amal png dikerjakan dengan

tulus ikhlas dan Allah akan memberi pahala karenarya.

Amal png saletr adalatr amal png dilakukan dengan keitfilasan dan pelakurya

mendapatkan pahala. Adapun amal png dilakukan dengan tidak diserai keithlasan
tidak akan mendapatkan pahala, bahkan sebaliknlra, pelakunp disiksa.
Sembatrpng , zJrert, dan semua amal kebajikan (bin) tidaklah diterima oleh Allah,
apabila dilaksanakan atas dasar rip @amer).

Ibn Abbas mengatakan batrua ucapan png indah adalah meryrebut Allah,
sedangkan amal png saleh adalatr menunaikan kewajiban."

Wal la4ziiru yamkwttunos sayyi<ati lahum 'a4zrubutt slttdiidun =
Omng-omng yang menipu dengan tipuan+ipwn ialnt maryerulch sih,a
yang kems.

Mereka )ang memperdalakan orang-orang Islam untuk mengerjakan hal-hal
png menjadi penlabab kelemahan dan kemunduran Islam dan menimbulkan
kerusakan-kerusakan di antara umat Islam sena ingin meleqapkan Islam
sebagaimana png dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, akan

dibenamkan ke dalam azab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti.

Wa maba ulaa-ilu huwa yabuur : Sedangkan tipuday (rna:lur) mercka

birusa semwnya.

Perbuatan makar kaum perusak itu ketak akan jelas kepalsuannla, karena

tak ada suatu rahasia bunrk )ang terus-menerus tersembunyi. Pada suatu hari
pasti akan dilahirkan oleh Allah.

KESIMPULAN

Dalam ayat-tyat ini, Allatr menjelaskan bahwa bangkit dan hisab adalah hak

@enar) dan tidak lalak kirarya umat manusia menerima bisikan setan dalam hal

ini. Setan nantinla akan menderita azztb lang berat, sebalikrya, para pengitut
Allatllatl png mendapat:rmpuum dan patrala png besar. Allah juga meqielaskan

sesat dan petunjuk berada di tangan Allah, diberikan kepada orang{mng }ang
dikehendaki-Np dan siap menerimarya. Oldt karena inr, Allah mencegah

Muhammad bersedih hati atas kesesatan kaumnp. Pada akhirqa, Allatt
menerangkan bahva hari kiamat pasti datang. Dia memberi conoh dengu
tumbuhan png hidup di tanah png semula tering, dan serclatr nrrun hujan
tumbuhlatr tanaman itu. Allah juga menjelaskan, barangsiapa menghcndaki
kebesaran hendaklatr menaati Allah dan Rasul-Np. Ucapan png baik dan amal
png saleh diangkat kepada Allah dan diperlihara dengan serrpurnaunnrk kemudian

diberi pembalasan.
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865

(ll) Allah telah monjadikan kamu dari
tanah, lalu dari sctetcs mani (spcrma),
kemudian Allah mcnjadikan kamu
berpasang-pasangan. Tidak akan
mcngandung dan tidak akan bersalin
seomng pqempuan, mcla inhn drngan
pengeahunAllah. Tldakalanpanjang
umur sesoorang dan tidak pula alan
berkurang, melainkan semua itu
terpateri dalam Lauh Mahfuzh;
sesungguhla png dcmikian inr adalah
mudah bagi Allah.r

(12)Tbk akan sama dua laut. \hng sahr
berair tawar dan sanrqa bcrair asin,
png pahit rasan5a. Dari lcdua laut itu
kamu mcmatan daging yang lezat
rasanla dan tamu bluarkan banl-bahl
perhiasan. Engkau mclihat kapal
membelah air lautan, supap kamu
dapat mencari keutamaan-Nya (rczeki-
Nf). Mudah-mudahan lamu men-
syuhri-Np.

(13) Dia memasukkan malam kc dalam
siang dan memasukkan siang ke delap
malam. Dia menrmduk}an pxtahari
dan bulan untuk kepentingan manusia.
IGscmuanla itu beredar hingga walru
)ang r€lah ditentukan. Itulah Allah,
Tbhanmu, bagi-Nya scmu,a pe,mcrin-
tahan. Mereka png tamu scmbah
selain Allah tidak mcmiliki apa-apa,
walaupun sebesar kulit sclaput biji
h[ma.

(I4)Jika kamu meryanr merch (bertala-
berhala), maka mcreka tidak akan
mcndengar scruanmu. Seandainp
mcrcta mclrdcngamla, mcreta tidak
alan mcmpcrhanlan ssruamu. hda

Wfr@y:,$;;ui,y
{,i;Kt4rri:HUQstY
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TAFSIR

Walluhu Hulaqakum min turuabin tsumma min nulhtatin tsumma

Ja,alahan ond* : Allah telah nsiadikot kCItu dari tonalt, [/,fu dan
- 
setet5 moi (ry emw), ksrutdiot Alloh msiadikot konw betpasorypas mgan'

Allah telah menjadikan E6hmu, AdatrI, dali tanah. IGlnudian menjadikan

kamu dari nuthfth (sperma) png keluar dari orang tuamu, lalu me4iadikankamu

berpasang-pasangan, lelaki dan pefempuan @ersuami isteri), untuk memelihala

kd-gsrrg;" ienis manusia. IGjadian Adam dari tanah dan kejadian kita dari

nuthdh ,inuqiott o kodrat (kekuasaan) Allatr unok menghidupkan kembali

manusia pada hari kiamat gUna menghadapi hisab dan pembalasan :Imal'

Wa naa tatmilu min W$su wa lat ta4lw'u ill44 U'ilmih = Ttdak alant

menganAng dyt tifuk c,kort benalin surutg p erunpuan, melainkot dcngan

poqetahuott Allah.e

Janganlatr kamu meqangka batrua mengumpulkan bagian-bagian tubuh png

telah luluh di dalam tanalr, di dalam air, di dalam perut ikan, atau binatang buas,

adalatr suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Allatr png mengumpulkannla,

)ang mengetahui sesuam png gaib dan sesuahr )ang nlata, dan mengetatrui png

aik rdrrrg olel seseorang perempuan dan apa png akan dilahirkan.

wa maa yu'amman mim ma'ammafiw wo lag ywtqa-shu min'umurihii
illlot fif fut*t : Tlfu, afun paniang urrur seseorung dan tidak pula akan

bedrrutg, nulainkn sonua iu terpateri dalom Lauh Malfuzh'

Orang png sudah ditetapkan unmk berumur paniang, $astilatr dia mencapai

*. prI ia.n Ot"t pkan io, tidak lebih dan tidak hrang. Orang )ang telatr

ditennrkan benrmur pendek tak dapat melebihi umru )ang Elatl ditetapkan itu:

IGsemua inr sudah Aparcrifan Oatam Uutu catatan (tauh Mahfudl) dan diketahui

oleh Allah.

lttu itzufu 'alafuld ytfrr : Squnggt/ruttu yang dsnikiot itu adolaL

,nufuhfugi AUoh.

hari kiamat, mcrcka mengingkari
pcrbuatanmu png monpersckutukan
mcrcka dcngan Allah. fidak ada

soomng ptm )ang daPat mcmbcritahu

hal ini kcpada sclain Allah' Png
mcngctahui scgala Pssam hakikat.

A+$+t+W;"€.H"

t Krilh dryr S.l3: eRr'4 8.
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Menulis ajal dan menctapkan umur mathluk serta membukukann a, semua
itu mudah bagi Allah.

Wa maa yastawll bahmanl haa4zta 'adzbun fumatun saa-i-ghun
syarwbnltnu wa ltudzu milhun $aqim : Tak *an samalah dn laut.
Wtg sotu bemir towar dot satwy bemir asin, ytg paltit rusanya.

Tidaklah samadualaut. Ung sebuah, rasaairnyatauar dan sedap, memenuhi

sungai-sungai png airrya mengalir sepanjang dataran rendah. Yang sebuah lagi,
airrya asin png memenuhi lart, png tidak mengalir, unnrk tempat kapal berlayar.

Wa min kullin ta'kttlttntu laltman tlwriyyan : Dari kcdn larn iru katnu

mettukott dasingyang lqst nwailW.

Dari masing-masing laut, kamu memperoleh ikan-ikan png enak rasanla
dan bergizi sebagai keutamaan Gezrki) dari Allatl.

Wa tostokh-ijnntu hi$otantal baswnalut wa tamlfiiktfiihi mawm'
lilim li ubtaghuu mtnfadffiiltii wa b'albhtan Wkurwn = hn kotnu

keharkan bau-batu perhiosan. hgkru nulilw kqal metnbelah air hutan,
supaya kamu dapat mencari kcutamaan-I,lya. Mudalt-mudahan knmu
mensyufuri-tlya.

IGmu keluarkan mutiara dan marjan dari laut serta pada masin,g-masing laut
tersebut berla5arlah kapal pulaqg pergi me4gangkut semru kebutuhanmu. Mudah-
mudehan kamu mensyukuri Allah atas kemurahan-N1a menundukkan laut
kepadamu hingga kamu dapat berla5rar di atasnla, jika kamu ketrendaki.

Vtuiii ul loib fin ruluari w a y wlii w nahaam fil laili : Dia memas ukkan

malan kc fubry siang dott tnonasultkot siong ke dalam nwlan.

Allah memasukkan malam ke dalam siang, sehingga menjadilah siang lebih
panjang waktunya daripada malam hari, satu jam aau lebih. Atau memasukkan

siang ke dalam malam, sehingga malam itu lebih panjang daripada sian8, sejam

aau lebih. Yang demikian io benar$enar merupekan hal png menarik perhuian.

Wa sakh*lwrwy syamso wal qanwru fuluy yqiii li qialim musamtun :
Dia nwmfuktan rrdalari dot bulan uruuk kqouirWut narusia. Kesqrun
iu bercdar hhggawabu WW telah ditqtukan.

Allahlah ,ang tclah me4gedarkan matahari dan bulan s€bagai suam nikmat
dan sebagai rahmat supaln kamu dapat mengetahui bilang;an tahun dan
perkiraannya. Sclain inr, juga supaya kamu dapat bertcdtth pada malam hari dart

mcncari kcutamaan Allah pada siangnJra. Bulan dan matahari io rcrus menerus

bercdar hingga waktu png rclah ditcnnrtan, faitu hari kiamat.
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Dztoflktt rutltoottu rubbukrun lalul mulktt : ItuM AlM, Tfuhrururu, bagi-

I,lya semw pilvrintalurt.

T\rhan )ang melaksanakan semua hal seperti disebutkan, itulah'fuhan png
wajib kamu sembatr. Itulatl T\rhan )ang mempunlai kekuasiun )ang sempurna

dan mutlak. Semua isi langit dan bumi adalatr hamba-Np dan dalam penguasaan-

Np. Karena itu, sembahlatl Allah semata, janganlah kamu mempersekutukan

sesuafi deng;anDia danberimanlatr kepada-N1a, rasul-rasul-Nla, danhari ak'hirat.

Wal b4ziirw td'nntu min dwnihii noa yamlikuutu min qithmiir :
Mercka yang lanu sembah selain Allnh tidak merniliki apaapa, walaupun

sebesar tufrt selapw biii tunru.

Berhala-berhala dan deuadeua png kamu sembah tidaklah memiliki sesuatu

apa pun, meski betapa kecilrya, semisal kulit selaput biji kurma. Bahkan mereka

semua adalatr milik Ttrhan, Pencipta alam ini.

In tad'uttltum laa yuma'uu du'aa<kum wa lnu san i'uu mas tqiaabua

lakum : fikn lannu menyeru mercka (berlwh-berlwla), mercla tidak alun
mendengarlant sentonmu. SeandailW mercka mendcngarnya, mercka rtdak

al@ menp erkerunkan seruenmu.

Jika berhala-berhala itu kamu seru, pastilah mereka tidak dapat mendengar

seruanmu, karena mereka adalah benda mati. Sekiranla mereka dapat mendengar,

pastilah tidak memperkenankan dan memenuhi permintaanmu.

Maka, bagaimana kamu menltmbatr benda-benda png tidak bisa memberi

manfaat atau mudarat dan sebaliknp. Bagaimana kamu membelakangi Tbhan

png memiliki kemanfratan dan kemudaragn png me4iadikan kamu di muka

bumi dan kelak kepada-Np kamu dikembalikan.

Wa y aumal qA aorrrdi y akfiolttou bi sy ir*ikum -- tuda lnri kiama, merelu

maqingkari p erhtatanmu Wg menpew ehttulant mercla dettgan Allnh.n

Pada hari kiamat, mereka melepaskan diri dari kamu serta berkata: "Kamu

tidak meryrembah kami, tetapi kamu menyembah hawa naftumu."

Wa lu yurubbi-ttkt mitsla klwbtir = Tldak ada seorung pun yong dopat

monbei talu lal ini kqadonu s elain Allah, Wg mqgetoltui segala ma@m

lakiktt.

Tidak ada )ang dapat memberi tatru kamu tentang masalah deua-deva dan

para pemujaryapada hari kiamat, selain orang )ang mempunlai pengertian')ang

r Kaidm dsngno S.31: Lnqmm, 33; 5.801 'Abost' 34-37.



luz 22 Surat 35: Faathir 3377

mendalam mengenai semua itu. Yaitu Atlatr png Matra Mengetahui apa )ang

telatr terjadi.

KESIMPULAN

Dalam ayat-alat ini, Allatr menjelaskandalil-dalil kekuasaan-Np png dapat

dilihat pada diri manusia dan kejadianrya. Mereka dijadikan dari setetes air

mani (sperma) yang kemudian berangsur-angSur menjadi manusia )ang sempurna.

oiantararyaadapngdipanjangkanumurn)'adanadapulapngdiperpendek
umurnla. Allatr juga menjelaskan hal-hal png menunjukkan keesaan-Np dan

kebesaran kodrat-N1a, pitu menjadikan makhluk-makhluk )ang serupa jenisnp,

tetapi berlainan manfaatrya. Ada sungai png mengalir di daratan, png airnya

menjadi minuman manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan ada laut png

airnla asin menjadi tempat kapal berlalar serta mengeluarkan mutiara dan marjan.

Dari masing-masing laut dan sungai itu diperoleh ikan yang lezat rasanla. Pada

akhirnla, nrnan menjelaskan bahwa pergantian malam dan siang menimbulkan

musimpanas dan musim dingin. Adapun berhala-berhata yang dipuja tidak sedikit

pun memiliki kemanfaatan dan pada hari kiamat mereka justru melepaskan diri
dari para penyembahrya.

866

(15) Wahai manusia. I(amu semua adalah

ftkir, berhajat bpada Allah dan Allah
inr Maha Kap lagi Maha lbrPuji.

(16) Jika Dia menghendaki, niscaya Dia
meleryaptan tamu dari muka bumi dan

mendatangkan makfiluk Yang baru
(sebagai pengganti).

( 17) Hal yang demikian itu tiada sukar bagi

Allah.

(18)Orang-otang yang berdosa tidak
memikul dosa orang lain. Jika se-

seorang png sedang memikul beban,

niscala tidakada seorang pun )ang mau

memikul sedikit pun dari beban orang
lain tersebut, meskipun kerabatnya
sendiri. Engkau hanya menakuti
mereka )ang takut kcpada Allah, png
gaib dari pandangan mcreka dan
mendirikan sembahpng. Barangsiapa

menyucikan dirinp dari kekafiran,

"+rlfij:l,ttp\ jt$rLffi_
d,5Jt'd6$b6

6*'#L.*;8.;rY4r)

@16,$*$;r:'
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maka sesungguhnla dia menyucikan
dirfuUa untuk kcmaslahaan diri sendiri.
Kepada Allahlah tempat kembali.

(19) Tldaklah sama, orang )ang buta derryan

orang )ang nlalang (melihat).

(20) Trdaklah sama, )ang gelap dan png
terang.

(21) Dan tidakpula sama tempat yang tedutr
dengan tempat )ang sangatpanas.

(22)Tid,aklah sama orang yang hidup
dengan orang png mati. Sesungguhnya

Allah memperdengarkan kepada siapa
png dikehendaki-Np, dan engkau
tidak dapat memperdengarkan kepada
orang )ang berada di dalam larbur.

(23) Engkau hanyalah seorang pembawa
kabar menakuti.

(24) Sesungguhnp IGmi telah mengutus
kamu membawa kebenaran, sebagai
pemberi kabar menggembirakan dan
menakuti. Dan tidak ada sesuatu umat,
melainkan telah datang seorang
pembawa pcringatan (rasul) kepadarya.

(25) Jika mereka mendustakan kamu, maka
sungguh orang-orang yang sebelum
mereka telah mendustakan rasul-rasul
yang datang kepadanya membawa
berbagai keterangan, lembaran-
lembaran kitab, dan kitab yang
memberi penerangan.

(26) KemudianAku siksa onmg-onmg )ang
kafir, maka bagaimana silsa-Ifu kepada

mercka itu?

&$q;;ttoi4q

di$tW$j

"'dlvl$|3'".rf6'$-Kl|
ltv.*#iffi

6f;sua$,Ulfu5t'd'sfr

TAFSIR

Yaa ayyulun ,uosu anntmul fuqarua-u ilalloahi walloahu hrmal ghaniyyul
hamiid : Walni mnnusia. Kamu semaa adalahfakin berlwjat kepada Allah
dan Allah itu Maha Kaya lagi Mala Teryuji.

IGmu, wahai hamba Allah, sangat membutuhkan Allatr dalam semua
urusanmu, baik png nlata maupun )ang tersembunyi. Bahkan semua makhluk
membutuhkan kepada-Np, khususnla para manusia. Oleh karena itu, sembahlah
Dia dan carilah keridhaan-Np. Allatr itu MahaKaJa, tidak memerlukan ibadannu

dflfltuclfsfi;

I "!zLtC-G**rtttCt

erii$tfisY
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dan tidak memerlukan sesuatu png lain. Dialah yang terpuji terhadap semua

nikmat-Np, baik png ada di langit maupun di bumi.

Iy ya+ya' yudzJtibhCIn wa yali bi klulqin iadiid Ylh noa dualika'alallaahi
bi 'oziiz : tiln Dia matghendoki, niscaya Dia meloryaplw kanu dart
muka bumi dan matdannglan nuhlt*yang baru (sebagai pmgganti). Hal
yang demikian itu tiada sukar bagi Allah.

Altatl itu Matra Berkuasa. Jika Dia berkeinginan membinasakan kamu dan

menggantinla dengan kaum png lain dan png lebih baik, tentulah Dia dapat

meleryapkan kamu. Hal itu mudah bagi Allatr, karena tidak ada sesuatu apa pun,

baik di langit ataupun di bumi png dapat melemahkannla.

Wa lat tazila waazfiWtrw wioa u*hrua : Orunryorwtg yang berdosa tidak
memihtl dosa omng lain.

Tidak ada seorang pun )ang dapat memikul dosa orang lain. Masing-masing

orang memikul dosaqa sendiri. Tidak ada bagi riranusia, melainkan apa png dia

amalkan. Amalnp kelak akan dibalas dengan pembalasan )ang sempurna.

Wa in tad'u mutsqalatun ilm himliltot lot yuhmal mfuhu syai+w wa lau
luaru drua qurbaa : Jila seseomng sedang memihtl beban, niscayatidak
ada seorwtg pun yary nun nqihtl sedikit pw fui befui omng hin tenebut ,
mes kip un lce mbatrya s endii.L

Jika seseorang memikul dosa png berat, kemudian memina bantuan kepada

orang lain untuk ikut meringankan sebagian beban dosanla, maka tidak akan ada

png bersedia memenuhi permintaannla itu. Walaupun )ang diminta kerabat

sendiri, sepefti aph atau anak. Sebab, pada hari kiamat itu masing-masing dari
mereka menghadapi masalah sendiri.

Ada riwapt png menltbutkan bahwa pada hari kiamat kelak, seseorang

datang kepada ayahrUa dan berkata: 'Bukankah sa5a adalah seorang anak png
berbakti dan selalu berbuat kebajikan kepadamu, sekarang kamu lihat bagaimana

keadaanku, maka berilatr kebajikan kepadaku aau pikullatr sedikit dosaku." Jauab

si a5ah: "Apa png kamu mina inr memang sedikit. THapi aku pun dalam k€tahmn
seperti ketakutanmu." I(etika si anak diminta oleh a1ahn1a, maka jawab dia juga

sama dengan jauab alahnp itu.

Ada riwalat batrwa seorang perempuan pergi menjumpai anakrya, serala

berkata: "Watrai anakku, bukankatr perutku menjadi uadahmu sewaktu dalam

kandungan, bukankatr buatr dadaku menjadi tempat kamu minum, dan pangkuantu

menjadi tempatmu tidur?" Janab si anak: 'Benar. " Berkatalah si ibu: 'Pundakku
telatr sangat berat memikul dosa, maka pikullah fedikit dosaku." Si anak

u Kaidon dengan S.3l: hgaq 33; S.80: 'Abos8, 34-37.
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menjawab: 'Fergilatr ibu menjauhi aku, karena aku sendiri pun sedang waswat
dengan dosaku."

Inrwmaa tundzbal la4ziiru yahh-syauru rubbahum bil ghaibi wa
aqumush shaloata : Dtgkau lunry menohtti mcrckayng tafut kqada
Allalt, yang gaib dari pandangan mercka dan mendiikut sanbalyary.

Nasihat dan peringatan haqalah berguna bagi orangorang png akut kepada
Allatr dan takut kepada siksa-Np pada hari kiamat. walaupun png demikian itu
gaib bagi mereka, dan mereka mendirikan sembahpng, sebagaimana lang
dikehendaki oleh agama.

Manusia terbagi dalam dua golongan. Fertama: golongan )ang percala batrua
Tilhan mempunyai kodrat png mengendalikan alam ini. Crolongsl ini, hatinla
terbuka untuk menerima seruan Rasul.

IGdua, golongan png menpmbah benda (materialis). Mereka tidak beriman
kepada kekuatan gaib, pitu kekuaan ketuhuran. Golongan ini tidak mungkin
mengambil manfrat dari peringaan Nabi.

Wa man nzfrkat fa hrunua yotaukkaa li ruffii wa ilallaahil ma's}ulir=
Bawrysiqa menyucikan dirinW dai lcelafiru4 nnka seswggulttya dia
muyucilant dirinya wlukkstroslaluutt dii sendiri. Kqada Allahlah ten pot
kembali.

Barangsiapa membersihkan diri dari kotoran syirik, dosa, dan matsiat, maka
kemanftatan itu sesungguhnla kembali kepada dia sendiri, scbagaimana orang
)ang mengotori jiwaqa dengan perbuaun dosa dan maksiat, maka dia sendiri
png akan menerima kemudaratanrya. Serrua orang png beramal kembali kepada
Allah unnrk menerimapembalasan png setimpal dengan amalan masing-masing.

Wa motyastawil a'rnoawalba-shiin, Walazh zltuhmootuwa bnnuun Wa
lazh zltillu wa bl lutur : Tidakblt sanrut, onng yang bum dengan omng
lung nylang (nulilw). Ttdaklah sona, yang gelq danyang terutg. Dan
tidakpula sma ternpot yang tefuh dengan tmpat wg sangot parus.

Ttdaklatr sama orang png buta terhadap agama Allatr dengan orang )ang
nlalang, png dapat melihat petunjuk dan mengikutirya, sebagaimana kegelapan
kufur tidak sama dengan caha)a iman dan tempat berteduh tidak sama dengan
panas terik matatrari.

Wa moa yostawil alryaa-u wa bl omwutu : Ildaklah sarru oflng Wg
hi@ dangan orung yang nati.D

12 Kai&n dongen 5.6: al-Aa'aro, lZl; S.tl: 11*6,24.
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Tidaklah sama antara orang-orang png jiwarya hidup dengan iman kepada

Allah dan rasul-Np serta memakliftti kiab-Np dengan orang{rang png jiwarya

telah mati akibat pengaruh kekafiran, sehingga tidak dapat memahami perintatl

Allah dan larangan-Np.

Inrultaalw y usni' u rttol y aqry'u : Seswg gttltnya Allah mqtp eil4garkan
kqada siapa yang dilcehendaki-l'lya.

Allah menunjuki siapa png dikehendaki-Np dengan adanla kesiapan

mendengarkan hujjah dan menerimarya. Mereka siap unnrk menerima hidalah

itu.

Wa maa anta bi musmi'im nun fil qubuur : Dan englau tidak dapat

memperdengarlant kqada oflmg yang bemda di dalatn htbur.

Sebagaimana engkau tidak sanggup memperdengartan pembacaan kitab Allatl
kepada orang )ang berada di dalam kubur untuk menujuki mereka ke jalan png
lurus, berarti pula kamu tidak sanggUp memberi kemanftatan dengan pelajaran-

pelajaran png baik kepada orang-orang png jiwarya telah mati dantidak mampu

mengenali Allah, serta tidak dapat memahami Kitab-Nla.

In anta illaa ru4ziir : Dtglant lwtyalah seorury pemfuwa lafur mqwhttL

Engkau, hai Muhammad, hanlalatr seorang )ang memperingatkan mereka

dengan sitsa Allatr. Engf,au tidaklah dinrgaskan urmk mernaksa mereka menerima

petunjuk-petuqiukmu.

bntot anahualu bil rwqqi fu*yiiranr wa ru4ziirw = Serunggufutya Koni
telah mengutus kannu membawa lcebenaran, sebagai pemberi kabar
menggembimla n dan menahfii.

Kami mengutus kamu, wahai Rasul, unurk me4g4iak manusia beriman kepada-

trfu. Selain itu juga membaqa spriat-spriat )ang telah Aku frrdhukan kepada

para hamba-Ku, seraya engkau menggembirakannp dengan surga dan
memperingatkanrya dengan neraka.

Wa im min ummatin illaa klulaa fiilraa tw4ziir : Tidak ada sesuatu

umat, melainlant telah futang sorwry pembei peringaun (rasu[ kqodqa.

Tldak ada suatu umatpada masa )ang lalu, kectali masing-masing dari mercka

kedatangan seorang nabi png memperingatkannya mengenai aub Allah.

Wa ty ynkdz4zibwka Ia qod kodz4ubd ladziitu min qabWdm laa<t'
ham nuuhthum bil Wfnoonfi wa blz zt bwf wa bll kiloobil mtoilr =
Jila meruka mendsnkan karnu, maka swggult omngenng yang sebefum
mercka juga mendtstakant msul-rusul yang datang kqafurya dcngan
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menbowa berfugai kdemngan, lqtbarut-lqnhamn kitab, dan kitab yng
manbert panenngut.

Jika para musyrik mendustakan engkau, maka janganlah engkau berputus
asa. Sebab, umat{rmat png sebelum mereka pun telah mendustakan para rasul

)ang telah datang kepadanp dengan aneka macam mukjizat dan kitab-kitab )ang
diturunkan oleh Allah, seperti at-Thurat, al-Injil, Shuhuf lbrahim, dan 7abrur,
png menjelaskan jalan png harus mereka jalani.

Tlumnu a*had6ul la4ziitu kafunarla fuifa koaru rukiir : Kenwdian
Aht siba onmg-onary Wry Wr, maka bagaimaru siba-Ku kqada merela
itu?

Sesudah mereka mendustakan rasul-rasul fang daang membava petunjuk,
maka Aku pun menyilsa mereka. Lihatlah, bagaimana kerasrya siksa-I0 png
telah AIu timpakankepada mereka. Igrcna iur, jika kaummu, watui Muhammad,
terus-menerus menolak kebenaran, tentulah mereka akan mengalami hal png
sarna, png dialami oleh para umat terdatrulu.

KESIMPULAN

Ddam a5at-a5at ini, Allah menjelaskan bahwa semua makhluk membutuhkan
Allah, karena semua kemanftaan dan semua kemudaraun berada di tangan-
Np. Pada hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun )aog dapat memberikan
pertolongan kepada omng lain, ualaupun kerabatqa sendiri. Sesudah itu, Allatr
menjelaskan keterangan png meqggembirakan dan menakuti, hanla bermanftat
bagi mereka png takut kepada Allah dan sitsa-Np. Di samping inr, Allah juga
menjelaskan bahwa hida5ah itu ada pada-Np dan diberikan kepada siapa png
dikehendaki-Nla, sedangkan oftmg-onmg musyrik diserupakan dengan orang-
orang ,ang tetah meninggal dunia. Mereka tidak dapat mendengar nasihat dan
pelqiaran. Pada akhirrya, Allah menerangkan bahna Dia telah mengutus rasul
untuk tiap umat. Di antara umat itu ada png memperkenankan dan ada pula
png menolak kehadiran rasul-rasul tersebut.

867

(27) Tidakhh englau pcrtatikan, scsug-
grfinya A[ah itu mauruntan hujan
dari langit, lilu dcngan hujan itu
dihasilkan buah-buahan yang bcr-
macam{nacam vamatrya. Di antara
gunmg-$mmg im ada !a-ng mcm-

*y#Gxlsrtrfirrwlr
,1$.$HWqr$Wefr
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t

pulai jalan-jalan yang terang dan
jalan-jalan yang kurang terang,
bermacam-macam wamanla, dan ada
pula pngmempuryai batu-batu Yang
sangathitam.

(28) Di antara manusix, [iptang-binatang
unta, lembu, dan kambing Png ber-
macam-macam vamanla. Di antara

hamba-Np ]ang talut kepada Allah
adalah ulama. Sesungguhnla Allah
Maha Keras nmtutan-Nla lagi Maha

kngampun.tr
(29) Sesungguhnya orang-orang yang

membaca kitab-kitab Allah, men-
dirikan sembahyang, membelanjakan
sebagian rezeki yang IGmi borikan
kepadaqa secara tersembunyi dan
socara terang-terangan, zungguhlah
mereka itu mengharap perniagaan
(perdagangan) )ang tidak mcngalami
kerugian.

o' *#Jlfr..'ffiffiffi W u:lL- t'rK'a:r€ia-
keutamaan-Np. Sesunggubnla Atlah @ |j<$frit
itu Maha Pengampun lagi Maha
Berterima kasih.

TAFSIR

A lam tam awullulw anzth mfutas samoai ntu<n {a alilminaa bihii
tsamaruatim mu*ltalifan alwunulut : Ttdakkah engkau perlntilurt,
sawg gttltnya Allah iu merurunkan lwian dari langit, bfu dengan hui ut itu
diltosill@n buolt-buolan yang bennacant-macam wornoilya.ra

Apakatr engkau tidak melihat, hai manusia, sesungguhnp Allah telah
menjadikan berbagai macam tumbuhan png berasal dari satu induk. Untuk itu,
Allatr menurunkan air dari avan dan umbuhlah berbagai masrm anaman berbuatt
png berlain-lainan warnanp, rasan)a, dan baunya. Ada png kuning, meratl,
hijau, ada png patrit, asam, manis, dan sebagainp.

t' I(eidm d.otu S.3: A[ Lrrro, 18; S'58: al-Mujas{areh' 11.

r' Keitho d4gro S.13: rr-Ra'4 4.
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Wa minnl jibaalijnfudum bii4huw wa hurnram mulfitalifun alwaaruilua
wa gharuabiibu suttd : Di antam gunung-gunung itu adayang mempunyai
jahn-jalan ya.ng terumg dan jalan-jalan yang htmng temng, bermacam-
mocatn warrwnya, dan ada pula yang mempunyai baru-baru yang sangat
hiam.

Allah menjadikan gunung-gunung )ang berlainan warnanla. Ada yang

tanatrnp putih, ada png merah, dan ada png hitam pekat, seperti png kita
saksikan. Di antara gunung-gunung itu ada yang mempuryai jalan-jalan png
berbeda warnan)a, padahal gunung itu terdiri atas tanatl dan batu-batuan. Maka,
siapakatr png mengubah warna-warna itu?

Wa mirun naasiwad dawaabbi wal an'oamim*hnlifm alwatruthuulu
dzoalilw : Di antam rnanus ia, birutang -birutang unla, lqnbu, dan lambW
yang be rmacam-maaun wamaryM.rs

Demikian pula manusia, dan binatang, baik png melata ataupun tidak,
berbeda-beda warnanla, padahal jenisnp satu. Bahkan binatang png itu pun

kulitnp mempunpi beberapa warna.

Inrwmoa yakh-syallaalu min,'ibaadihil 'uhmaa-u : Di antam lamba-
I,lyayang tafut kqada Allah adalah ulana.

Orang png takut kepada Allah, lalu memelihara diri dari azab-Np dengan
jalan mengerjakan ketaatan, haryalah orang-orang png mengetahui kebesaran

kodrat Allatl. Sebab, orang )ang mengetatrui bahwa Allah itu Maha Berkuasa

tentu mepkini bahwa T\rhan akan menimpakan siksa-Np kepada orang )ang
durhaka. IGrena itu, timbullah rasa ketakutanrya kepada siksa.

Inrullaalw 'aziizun glwfuur : Sesunggulutya Allah Malw l{ems tuntutan-
I,{ya lagi Maha Pmgmrpun.

Allatl itu Matra lGras sitsa-Np terhadap orang )ang mengufuri-Np dan

Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang )ang mengimanirya dan menaati-

Np. Siapakah ulama itu?

Inrul la4ziitu yatlutttu kitoaballadri wa aqaamush slwlaata wa anfaquu
mimmaa mztqnaahum shmw wa 'alaaniyaay yarjuutw tijaarwal lan
tabuur: Ii y w affryahum qiuutthum w a y aziidahwt min fadhlihii inruhuu
glwfwrut syahrw : Seswggrhtry orugqrmgyuttg ma nfuml<itob Allah,
mendirila n sembalryang, menbelanjalant sefugian rcakiyang Kami berikan
lcepadanya secam tenembwi dan seum temng-temngan, sungguhlalt

It Kaidor 

-demqan 

S.30: rr-Rurm, 32.
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mereka iru menglnrup perniagaan (perdagangan) yang tidnk mengal.ami

l<erugian, supaya Allah menyempuffutlan palnln merela dan menambahnya

dari treutamaan-Itlya. Sesungguhnya Allah iru Mahn Pengampun lngi Maha

Berterima l<asih.

Para ulama yang takut kepada Allatr adalah mereka Sang membaca Kitab

Allah, menghafalnp, mempelajarinya, dan mengajarkannp. Selain itu, juga

menjalankan kandungan isinya, terutama menyuruh png makruf dan mencegah

yang munkar, mendirikan sembahyang dengan khusyuk dan khudhu',
mengeluarkan zakat dan sedekah, baik dalam keadaan sirr (sembunyi-sembunyi)

atau dengan terus terang bila keadaan menghendakinp dan mereka berlaku tulus

ikhlas dalam hidupnp. Mereka tidak mengharap sesuatu, kecuali pahala Allah.
Mereka harya mengharap perniagaan )ang tidak rugi dan pahala yang tiada habis-

habisrya.

Mereka berbuat seperti itu supala Allatr menyempurnakan pahala amalnya

serta menambahkan keutamaan-Np. Sesungguhnya Allatr Maha Mengampuni

dosa dan mensyukuri semua usaha png dilakukan oleh para hamba-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allatr menjelaskan apa )ang dapat mereka lihat dalam
jagat raya ini, pitu buah-buahan lang bermacam-macam rupanla dan gunung-

gunung lang bermacam-maqlm warnanya, demikian pula manusia dan binatang.

Aliah juga menjelaskan bahwa png takut kepada-Np hanplah para ulama, laitu
orang-orang png mengetatrui Kitabullatr dan mengerjakan semua hukum-Np,
seperti mendirikan sembatrpng, mengeluarkan zakat dan mengharapkan pahala

Allah semata. Allatl pun akan melipatgandakan pahala mereka.

868

(31) Kitab png Kami wahyukan kepadamu

adalah hak (benar), membenarkan
kitab-kitab yang terdahulu; sesung-
guhrya Allahitu tvlaba Mengeahui lagi
Maha Melihat hamba-hamba-Nla.'o

(32) Kemudian Kami wariskan Kitab itu
untuk orang-orang )ang IGmi pilih di
antara para hamba Ihmi; di antara

GoJ,'b}roi;iU

e':O:tfgWr;r5tAK-Sg;{"&

/, L. t#JG+v

16 Kaidon deagan S.5: al-Maaidah, 44,5O,66: 5.56: al-Waaqi'ah.
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mereka ada-Xng menganiap diriqa,
di antaranf ada yang sederhana
keadaanrya dandi antaraqa ada png
mendahului orang lain dalam semua

kebajikan dengan izin Allah; itulah
keucamaan yang besar.

(33) Yaitu surga-surga yang kekal, mereka
memasukirya dengan mcmakai gelang

Jangan yang terbuat dari emas,
bertatahkan mutiara, sedangkan di
dalam surga, pakaian mereka adalah
pakaian sutera.rT

(34) Mereka berkata: 'Semua puji inr kepu-

nyaan Allah png telah menghilangkan
kesedihan hati kami; sesungguhnya
T\rhan kami, sungguh Tbhan yang

Maha kngampun lagi sangat berterima
kasih. "

(35) Yang telah memberikan kepada kami
kampung surga, yang kekal dengan
keutamaan-Nya; di dalam surga kami
tidak menderita kelelahan dan tidak
pula mengalami suatu kesukaran.

(36) Mereka semru png kafir dimasukkan
ke dalam neraka jahannam. Mereka
tidak lagi dimatilan, png karenarya
mereka mati kembali dan tidak pula

diringankan siksa neraka dari mereka.

Begitulah Kami memberi pembalasan

kepada semua orang kafir.tt

(37) Mereka berteriak-teriak di dalam
neraka, dengan kataqa: "Wthai TLhan

kami. Keluarkanlah kami dari dalam
neraka, zupa1a kami dapat mengerjakan

amalan-amalan yang saleh, yang
berbeda dari pekerjaan yang telahkami
kcrjakan pada masa dahulu." Apakah
Kami tidak memperpanjang umunnu
untuk suatu masa, )ang di dalamnP

ww!'ry;iiv{V,I|lJr,61rafi ,
aL.jAWy,Y$;U,
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dapat diambil pelajaran bagi orang-
orang yang menghendaki? Sungguh

telah datang kepadamu seorang
pembawa kabar menakuti, sebab itu
rasakanlah azab, dan tidak ada
penolong bagi orang-orang png aniap
(zalim).

(38) Sesrmgguhrya Allah mengeahui semu
yang gaib di langit dan dibumi.
Sesungguhnla Allah me4geahui semua

apa )ang tergores di dalam hati.

iy:6i6o-Vnt#{;i(l
azALIt9V,',p,

TAFSIR

Wal h4rii aulwinoa ilailu milul kitatbi huwal lwqqu mu-shaddiqal linua
bairw y adaihi : Kitab Wng l{ami w alryukon kq adamu adalah lnk (berwr)'

memb erurlan kinb-kitab Wng terdahulu.

Al-Qrr'an yang IGmi turunkan kepadamu adalatr benar dari Thhanmu. Kami

turunkan kepadamu dan kepada umatmu supala kamu mengamalkannp dan

memperhatikan isirya. Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnp.

Inrullaaha bi'ibaadihii la klwbiirum ba'shiir : Sesungguhnya Allalt itu
Maha Mengaahui lagi Maln Melilat lamba-lumba-t'lya.

Allah mengetahui semua urusan hamba-Np lang batin, sebagaimana

mengetahui dan melihat semua urusan mereka png lahir. Oleh karena itu, Allah
mensyariatkan hukum-hukum png sesuai dengan keadaan, masa, dan tempat,

kepada hamba-hamba-Np.

Tb umma aumts rul lcitoabal h4riinash tlufafuaa min' ibaadinaa fa minlrun
zhaalimul li rwfiihii wa minhun muqfu-shiduw wa mbthum satbiqum bil
khairaati bi idutillaahi : Ikmudian Kami warislun Kitab itu untuk omng-

omng yang l{ami pilih di antarupam lumfo lfumi; di antam merela ada
yang menganiqa diinya, di antaruntya ada yang sederluru lceadannnya

dan di antamnya ada yang mendahului omng lnin dalam semua lrebajilun
dengan izin Allah.

IGmi watryukan al-Qur'an kepadamu, kemudian IGmi berikan kepada orang-

orang )ang telatr IQmi pilih dari hamba-hamba Kami, pitu umat )ang telah

dijadikan dengan sebaik-baik umat.

Allah telah membagi umat atas tiga golongan:

Peftama: golongan png menzalimi diri sendiri, meninggalkan sebagian png
wajib dan meninggalkan sebagian png haram.
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IQdn: golongan )ang terkadang mengerjakan agama dan sekali-kali pernah

meninggalkanrya.

Iktiga: golongan png dengan izin Allah mendattului orang lain dalam segala

macam kebajikan, menunaikan segala kewajiban, segala )ang sunnat, serta

meningggalkan segala png haram, segala png makruh, serta sebagian png
mubah.

Kata al-Hasan: 'Orang png dikatakan wlin (niaya) dalam a5at ini adalah

orang )ang lebih baryak melakukan kejatratan daripada melakukan kebajikan.
Yang dikatakan muqtashid (sedang) adalah )ang sama antara kebajikan dengan

kejahatan, dan png dikatakan soDiq (mendattului) adalah orang )ang lebih baryak
kebaj ikanrya daripada kejahatanrya. "

Alat ini mengandung suatu kemusykilan, pitu bagaimanapersesuaian antara

orang )ang menzalimi diri sendiri dengan firman Allah'Eng telah IGmi pilihkan"
dan dengan firman Allatr fang akan datang, pitu: 'Surga-surga Adn p4g mereka

masuk ke dalamnla". Bagaimana seseorang dikatakan zalim, padahal dia adalatt

orang-orang png dipilih oleh Allah dan bagaimana dia masuk ke dalam golongan

lang masuk ke dalam surga.

Al-Qurthubi telatr menghilangkan kemusykilan ini dengan menetapkan bahva
png dimaksud dengan zalim di sini adalah orang{rang mukmin png mengerjakan

sebagian dosa kecil, sedangkan orang muqtashid adalah orang )ang memberi hak

dunia dan memberi pula hak akhirat. Maka ketiga golongan itu masuk ke dalam

surga.

"'/angdipilih oleh Allatr" dalam Eat ini adalatr agama mereka, bukan pribadi-
pribadi mereka. Dengan demikian, makna alat ini: IGmudian IGmi berikan al-

Qur'an kepada orang )ang agamanla telah Kami pilihkan dari hamba-hamba

Kami. "

Ada pula png berpendapat bahwa png dimaksud dengan zalim di sini adalatt

orang-orang kaflr atau orang-orang fasik atau orang{rang png mengerjakan

dosa besar. Orang-orang zalim tidak masuk surga.

Pendapat )ang pertama diriwa5atkan oleh Umar, Utsman, Abu Darda', Ibn
Mas'ud, Uqbah ibn Amir dan Aisph.

Dzoalilu huwal fadhlul lubiir : Itulah l<eutamaanyang besar.

Apa 1ang telatr diberikan dan yang telah dipilih oleh Allah adalah keutamaan
png besar dan kita tidak menilai hargarya.

fanrwatu 'adniy yad-ltlttrluutwlua yulullawu fiillua min asaawim min
dztlubiw wa lu'lu<w wa libusnltum fiilua lwriir : Yairu sutga-sutga
yang lrelal, mercla memasukinya doryan memakni gelong toqan yvng terhnl
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dari emas, bertotat kotmutiata, Sedangkort di dalon sutga, pakaian merela

adalahpakaian sutem.

Fembalasan png akan diberikan kepada mereka adalatr surga-surga A1[t.

Mereka masuk di dalamrya dengan mengenakan gelang em,N Jang bcrtatattkan

mutiara, sedangkan pakaianrya rcrbuat dari sutera.

W qaahd lwntdu tiltaahil l447ii odzJufu 'awul luzttu = Mercla berkata:

"Sfmru puji itu kqunryn Altah yang telah manghilanglan lcesedilun luti
konti."

Ictika memasuki surga, mereka pun berkata: 'Semua puji adalah milik
Allatl, T\rhan png menghilangkan kesedihan lang selama ini berkecamuk di

dalam dada (hatD kami, karena takut kepada azab Allah.'

Inrw mbbarua b. ghafuurun syahrur - "seswggufutya Tuhan kami,

sungguh Tutanyang Malw Pengorpm lagi sangu berterima l(osih.'

Tilhan kami mengampuni semua dosa orang png berbuat dan mensntkuri

semua orang )ang taat.

Nta4zii a tultanu daarol muqoatui rnin Wliltii lot y anassuttu ftiltu
na-slwbnw wal laa yamasswoa fiihoa lu-ghuttb : Wg tebh memberikan

. kqada lami lanpwg sutga, Wg keful dengan kewamaan-t'Iya; di dalam

sirga kami tidak maderin kcleWm dan tidok pula mengalami suatu

lcesulamn.

T\rhan kami, sungguh Matra Pengampun tagi Maha Bersyukur. sebab, T[han
kamilatl png telatr menempatkan kami di dalam $ugp, dan di dalamnya kami

tidak menderita letih dnn lelah, dan tidak pula menderita sakit dan kesulitan.

Mereka telatr beribadat dengan tekun di dunia, dan di aktrirat mereka dapat

beristiratrat selama-laman1a.

Wal bdziiru kafanu bhwt nuruialwwumo Iu yuqdlw 'fuihim fa
yarnwfiuu wa laa yu*lwfrafu 'anhran min 'aizubiltu : Merc.kn semw,

yang tafir dimasuk*an ke dalam nemka iahamam. Merckn tidak lagi
dimotikon, yang karutoty nweka mAi ksttMli dott tidak pub diringankon
siba nemla dari merckn.

Mereka )ang menlangkal kebcnaran dibenalkan di dalam neraka jahannam

dan kekal di dalamnya. Selain itu, di dalam neraka, mereka 1i{2f akan dimatikan

lagi sehingga luput dari azab, dan tidak pula azab neraka {fuingankan bagirya

barang sedikit pun.

Ka dzaoliko ,r4izii ktilo ktfitty = BegiUM runi manberi panfulosan
kqada semiln orury kfir.
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Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada mereka png mengingkari
nikmat-Ku dan mengingkari rasul-rasul-IQr. Kami memasukkan mereka ke dalam
nerakajahannam disebabkan oleh kejahatan-kejatratan )ang telah mereka kerjakan
di dunia.

wa hum yash+lui*ltuutw frihu mbbarua akh-rijnoa ru,mal shaalihan
gluirul la4zii kromu tu'malu : Mercla beneiak+eriakdi datam nemka,
dangm lutanya: "waltai rulan kani. Kehurlanthh temi dari dahm rcmka,
supaya lami dapat mengerjakan anwlan-amalan saleh, yang berbeda dari
pelrerjaanyang telah lani leial@pada masa dahulu.i'
Di dalam neraka, mereka berteriak-teriak memina pertolongan, dengan

berkata: 'Watlai Ttrhan kami. IGluarkanlatr kami dari n"iata dan kembalikan
kami ke dunia, supala kami menaati kamu dan mengerjakan amal saleh png lain
dari apa png telah kami kerjakan dahulu. " rbtapi athir mengetatrui, jika m[reka
dikembalikan ke dunia, tetap saja kembali mengerjakan apa-)ang oiiarang.

A walam nu'ammir hum moa yaa4ztk*aru fiihi man taiztklum =
Apaluh Kani tidak memperyanjang umurmu untuk swilu mosa, yang di
dalarnrya dapat diambilpelajarut fugi orung-omng yang mengheiaaal
Mengapa kamu minta dikembalikan ke dunia, tanp Allatr. Bukankatr kamu

telah hidup di dunia beberapa lama. seandainp karnu orang png mengambil
manfrat dari kebenaran itu, tentulah kamu telah mempergu-nakan umurmu di
dunia untuk mengikuti dan mengakui kebenaran.

wa jaatkumun na4zilru : sungguh tetah datang kepadamu seorang
p embau'a kabar meruhtti.

Tblatr daangpula seorang rasul kepadamu dengan membaua Kiabulah untuk
memperingatkan kamu dengan siksa TUhan, jika.kamu meryalahi perintah-Np
dan meninggalkan ketaatan kepada-Np.

Fa dzuuquufa moalidt zluarimiilw minru-shiir : sebab iru msalanlah
azab, dan tidakadapenolong bagi omng-oftmg yang aniaya (znlim1.

oleh karena itu, rasakanl ah anb neraka sebagai pembalasan bagi perilakumu
png meryalahi ajaran nabi-nabi sewaktu tamu masitr hidup di dunia. Kamu
sekarang tidak mendapat seorang pun penolong )ang mampu membebaskan kamu
dari azab ini.

Inrulluha 'aalimu glwibis samotwaati wal ar4hi : sesunggulurya Altalt
mengetahui semwtyang gaib di langit dan dibumi.

Allah mengetatrui apa png kamu sembunyikan di dalam dadamu dan apayang kamu niatkan, sebagaimana Allah mengetahui apa yang gaib daii
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pemandanganmu )ang tersimpan di langit dan di bumi. I(arena itu, bertakwalatt

kepada Allatt.

Intwhuu'aliimum bi d?zrotish shndwr : Sa unggultnY Allah mengAahui

semru apa yang teryorcs di dalam lati.

Bertakwalatr kepada Allatl. Janganlatr kamu menlrcmbunyikan akal busukmu

ungk mencelakakan Rasul. Karena Allah mengetatrui apa )ang terkandung di

dalam dadamu dan kelak Allatl akan memberikan pembalasan kepada semua

orang )ang beramal.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menjelaskan batrwa al-Qur'an adalah kitab )ang
benar, png mengakui kebenaran kitab-kitab png telah lalu. Oleh karenanya,

orang )ang membacirnla berhak mendapatkan pahala. I(emudian Allah membagi

orang-orang png telatr diberi kitab menjadi tiga golongan: zalim, muqtashid,

dan sabiq. Allatr juga menjelaskan pembalasan png diterima oleh orang-orang

sabiq, pitu masuk ke dalam surga dan waktu itulatr mereka memuji Allah png
telah melepaskan mereka dari kesedihan. Setelatr itu, Allah menjelaskan apa

png ditimpakan kepada orang kafir, pitu siksa neraka. Pada akhirrya, Allah

menjelaskan batrwa Dia mengetahui semua macam perkara, dan tidak ada )ang
tersembunyi bagiNP.

869

(39) Dialah, Allah png telah meqiadikan
kamu sebagai khalifah-khalifrh di
bumi. Barangsiapa kufur, maka dialah
png bertanggung jawab atas kekutu-
annla. Kekafiran orang{mng kafir itu
di sisi T\rhannya tiada menambah

scsuatu selain kebencian belaka.
Tradalah menambah kekafiran orang-

t!*r!5

orang kafir selain kcrugianbelaka.

,*, mrffiffi"ffi m ffi ,$!*i,"6,fi:u5rfi(Hd6t S
scrainAuah." reniha-tranhh kcpada- i$Uj*$"6lfnWftV
ffiffiilffiffiffif,H ;^;0fr':+g:f#qqlc{11

fl:,j'j.1ffi;Tf*iltrffi ,94,{tffiffi3;r)ts1

at,
t')
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telah memberikan sebuah kitab
kepadanya sehingga mereka mem-
punyai keterangan yang cukup?
Bahkan, perjanjian pqg dibuat dengan
orang-orang yang zalim (aniap) di
antara sesama mereka tidak lain harya
tipuanbelaka.

(41) Sesungguhnla Allah meinegirng langit
dan bumi, supaya keduanp tidak
tergelincir. Jika keduarya tergelincir,
tidak akan ada seorang pun png dapat
menahannya selain Allah semata;
sesungguhrya Allah itu Maha llalim
lagi Maha Pengampun.D

gt:s.Jrtj jffi tr*Wtdqib1L
'{rt#.b{,m)

TAFS!R

Huwal la4zii ja'alakum khalta-ifa fil ar4hi : Diarah, Allnh yang telah
menjadilun lannu sebagai klwlifah-klwlifah di bumi.

Dialatr Allah png telatr mer{adikan kamu sebagai khalifah di bumi sesra
bergantian. selain itu, Allatr memberikan kepadamu hak mengambil manftat
dari apa png ada di muka bumi, supala kamu mensyukuri-Np.

Fa man lcafaru fa 'ahihi kufnthuu : Bamngsiapa latfun mata dialah
yang bertanggung jawab atas kehtfumnnya.

Barangsiapa tidak menghargai nikmat png Aku berikan, yaitu menjadikan
mereka sebagai khalifrh di bumi, maka dia sendiri png harus menanggung akibat
kekafirannp itu, karena dia sendirilah png mendustakannla.

wa laa yuziidul kaafiriiru kufruhum 'inda rubbihim irha maQtaa :
I@lafimn omng-omng lafir itu di sisi Tfurarutya tiada menambah sesuatu
selain lrebencian belala.

Padahal mereka semakin tetap dalam kekafirannp, semakin bertambahlah
amarah Allah kepada mereka dan semakin berambah benci-Np.

wa laa yaziidul lwafiriiru kufnfium illaa khasaanao : Dan tiadatah
menambah l<elafimn omng-orumg knfir selain trerugian belala.

semakin mereka tetap datam kekafiran, mereka akan makin bertambah rugi
pada hari kiamat dan semakin layakaab png buruk ditimpakan kepada mereka.

re Kaitbn deqgan 5.16: arNahl; dan S.17: al-Isras'.
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Qul a ru<inm sywalcoatkumul b4ziitu tad'uutu min duunilbahi maa

tlzot khalaquu mitul ar4hi : Katolantlah: 'kritalrulantlah tentang sehttu-

sehttumu yang lannu sembah selain Alkh. Perlilntlanlah kqada-fu apa

yang merela @erlala-berlwla) ciptalan di mula bumi ini?"

Jelaskan kepada-Ku, watrai orang-orang musyrik, tentang pujaanmu dan

deuamu png kamu sembah. Bumi manakah png telatr mereka buat atau manusia

dan hewan manakah png telatr mereka ciptakan sehingga mereka berhak kamu

jadikan sebagai tuhan atau kamu jadikan sekutu bagi Allah?

Am lahwn syirlarn fu samaawaati : Atau adaluh mercla benehtru dengan

Allah dalnm meniadilun lnngit?

Apakatr mereka mempunpi saham atau andil dalam menjadikan langit hingga

mereka dapat kamu jadikan sekutu bagi Allah?

Arn auairuahwn kitoabanla hwt 'alaa boyyinatim minlru : Atail, adalruh

Kani t etah mcmberilant s ebtnh kitub kqadanya s ehing ga merela manpunyai

lretemngan yang culotp ?

Ataukah ada kitab png mereka pegangi dari Kami )ang menlaksikan
kebenaran pendapat mereka itu, bahwa berhala-berhala png mereka sembah

adalah sekutu Allah?

Bal iy ya'idttzh zlualimuuru ba'dhrthum ba'dhan illaa ghututtnoo =
Bahlun, perjanjianyang dibuat dengan omng-omng yang znlim (aniaya) di
antam sesafiw merela tidnk lain hanya tipunn belala.

Tidak ada )ang dijanjikan oleh orang-orang )ang zalim kepada sesamanla

selain tipuan belaka. Misalqa mereka mengatakan kepada para pengikutnya:

"Tidak ada hari bangkit (manusia dihidupkan kembali dari kuburnp) dan tidak
ada hisab @erhitungan amal). Andaikata kita akan dibangkitkan kembali dan

dihisab, maka sesembahan kita akan menoldr azab-azab png akan ditimpakan

kepada kita."

Inrutlulw ywnsikus s amaawaati wal ar4lu an tazuular : S esmg gulutya

Allah memegang lansit dan bumi, supaya kednrrya tidakteryelincir.

Allatr memelihara langit dan bumi dari "terombaqg-ambing" dengan suatu

ikatan fng khusus, png oleh para pakar sekarang dinamai 'dap tarik-menarik".
Oleh karena itu, semua alam ini, baik bumi, bulan, matahari dan planet-planet

png lain, masing-masing beredar menurut falaknf dengan dala tarik-menarik
itu.
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wa lain zaalaaa in amsatuttwnaa min ahadim mim ba,dih : Jiln l@fuanw
teryelincir, tidak alan ada seorung ptn yang dqat mgnatwrutya setain Allah
semata.2o

Jika Allah menghendaki supap langit dan bumi tergerincir dari tempatnla,
maka tidak ada seseorang atau sesuatu apa pun )ang mampu menahannya dan
menghalanginp.

Iwultuu luaru lwliinun ghafwrua : sesungguhrrya Allah itu Mata Harim
lagi Maha pengampun.

oleh karena itu, maka Allah menahan kemarahan-N)a terhadap orang-orang
)ang musyrik, tidak segera mengazab mereka dan mengampuni dosa orang_orangpng bertobat di antara mereka.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia telah mer{adikan manusia
sebagai khalifah di bumi. secara bergantian mereka ,..*frrtk- kekayaan
alam png tersedia. Kemudian Allah menyuruh Muhammad untuk mendesak
kaum musyrikin untuk membuktikan kekuasaan sesembahannp dengan maksud
sxpala mereka mengakui keosaan Allah, serta tidak mempjrserikatkan Allah
dengan sesuatu.

870

(42) Orang-orang kafir bersumpah dengan
nama Allah dengan sekuat-kut sumpah
mereka, bahwa jika seorang rasul
datang kepadanla, tentulah mereka
menerima petunjuk lebih daripada
umat-umat )ang lain. Ictika Rasul itu
datang kepada mercka, maka tidaktah
akan menambah sesrutu baginp selain
bertambah lari.

(43) Ihrena berlaku sombong di muka bumi
dan karena tipuan )ang jahat. Akibat
tipu jahat tersebut tidak lain kembali
kepada si penipu iru sendiri. Apakah
mereka menanti sclain sunnah Allah

6wlrut$i,r.6;!W6bytfsu
;r16Y3$,i*"A'"i*n

o Kaidor doqgm S.22: al-Hajj, 65; S.30: ar-Rrnrm, 25.
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)ang telah mcnimpa orang-oxang )ang
dahulu kala? Sunnah Allah tidaktah
xknn [srtukar dan tidakpula berubah-
ubah.

(zl4) Apakah mereka tidak berjalan di muka
bumi, lalu memperhatikan bagaimana

akibat orangorang terdahulu, sedang-
kan mereka lebih tuat daripada mereka

sendiri? Tiada sesuatu apa pun )ang
dapat memperlemah Allah, baik di
langit maupun di bumi; sezungguhrya
Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha
Berkuasa.2!

(45) Seandainp Allah menyiksa manusia
karena kesalahan-kesalahannya,
tentulah tidak ada sesuatu (makhluk)
yang melata tinggal di muka bumi.
Tetapi Allah melambatkan silsa-Nya
sampai pada waktu png ditentukan.
Maka, apabila telah tiba ajal mereka,
maka sesungguhnya Allah Maha
Melihat segala hamba-Np.

Et:6{,5"#uff#,

!ffijeL;'36',eL,;l$tbfi;f{'Ji'w)Lj5ffl'tgf.l+Jt{{"?f#E
At19#{Artg',iAffi)m:

W-:tbf{b

TAFSIR

Wa aqsamuu billuhi jafula aimatnihim b-in iatthum ru4ziirul b
yakuununtw ahdu min ihdal umami : Omng-omng lafir benunrpalt
dengan ruma Alhh dcngan selant-hnt sunpah merela, bahwaiilu seoftutg

msul daung kqadonya, tentulnh mcrela meneimn petuniuk lebih daipada
umat-umat yang Inin.

Para musyrik benar-benar benumpah dengan nama Allatr: 'Jika datang kepada

kami seorang nabi dari golongan kami sendiri, tentulah kami akan menjadi umat
png lebih mendapatkan petunjuk daripada umat-umat mana pun dan tentulatt
kami segera mengimani nabi png datang itu."

Sebelum Muhammad diutus, orang-orang Quraisy mendengar informasi
batrwa atrlul kitab mendustakan rasul-rasul png datang kepada mereka. IGtika
itu, mereka berkomentar: 'Mudah-mudatran Allah mengutuk orang Yafiudi dan

orang Nasrani yang mendustakan rasul-rasul Allah. Demi Allah, jika datang

seorang rasul kepada kami, tentulatl kami menjadi umat )ang lebih sempurna

r Kaitkan &ngro bagiao awal S.30: ar-Ruum; bosiro rkhir S.40: Ghaafir; 5.16: ao-

Nahl, 61.
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daripada umat-umat png lain." Bagaimana setelatl Rasul Muhammad datang
kepada mereka?

Fa lammaa jaa-ahum na4zifium maa zaadahum illaa nufuuraa.
Istikbatmn fil ar4hi wa makras sayyii : Ketila Rasul iru datang lcqada
merelra, rrula tidalclah alant menambah sestntu baginya selain bertmtbah
lari, larena berlahr sombong di trula bumi dan laneru tiprun yang jahat.

Ternlata, setelah Muhammad png juga dari bangsa Quraisy itu diutus oleh
Allah untuk menyeru mereka, maka mereka pun mendustakannla, seperi halnp
orang Yahudi. IGdatangan Nabi Muhammad justru membuat mereka makin jauh
dari iman dan berpaling dari kebenaran, serta menolak alat-a1at Allah dengan
sikap yang angkuh dan memperdalakan manusia secara burukuntuk memalingkan
mereka dari jalan Allah.

Wa htyahiiqul makrus sayyi-uillatbidthhii : AkituttDu jalwttenebut
tidak lain kembali kqada sipenipu iru sendiri.

Bencana dan tipu dala busuk itu kembali kepada mereka sendiri. Mereka
memang telah terjerat ke dalam pekerjaan png jahat dan menderita kerugian
dunia dan akhirat.

Fa lul yan-zltutuuttt illoa sunrutal awwaliiru : Apalah mercka metunti
selain sunnah Allahyang telah manimpa oftmg-oflmg yang dahulu lwlaT

Para musyrik itu tidak menunggu sesuatu lang lain, kecuali azab png akan
ditimpakan kepada dirinp, seperti png telah ditimpakan kepadaumat-umat )ang
telah lalu, png mendustakan rasul.

Fa bn tuiru fi suntutilladti uMiilaw wa hn Uiru fi suwrotillaahi tah-
wiilaa : Sunnah Allnh tidaklah alant bemtkar dan tidak pula berubah-
ubah.

Sunnah Allah png berlaku terhadap semua orang )ang telatr mendustakan
kebenaran sama sekali tidak berubah dan tertukar. Allatr sama sekali tidak
meletakkan rahmat di tempat azab dan tidak akan memalingkan azab dari seseonng
kepada png lain.

A wa bm yasiittru fil ardhi fa yan+huntu kaifa kasu 'oaqibatul h-
tlziitu min qablihim wa katnuu a*yoddt mhdrum quwotan = ApaWt
merelu tidak berjalan di muka bumi, lalu memperlutikan bagahnoru okifut
onailg-omng tedahuh4 sedangkan merclu lebih fuat daripada mercka
sendii?

Apakah orang-orang )ang musyrik, yang mempersekutukan AUah tidak
melaxat ke daerah-daerah )angtelah IGmibinasakanpendudukrya, melihatakibat
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umat{rmat }ang telah mendustakan rasul-rasul-Np dan mengikuti hava nafiuqa.

Padahal, umat-umat itu lebih kuat daripada mereka. Bukankah l(ami telatt

membinasakan mereka, Kami robohkan perkampungan mercka, dan l(ami jadikan

mereka sebagai ibarat serta pelajaran bagi orang-orang yang datang (generasi)

kemudian?

Wa maa luarulluhu li yu'iiztltuu min syai-in fis samaawoati wa laa fil
ar4hi : Ttada seswfiu apa pw Wg dqat monperleruah Allah, baik di

langit mrupun di bwni.

Para musyrik png telah mendustakan Rasul sama sekali tidak dapat

memperlematl Allah. Karenanla, mereka tidak dapat menghindari kebinasaan

png dikehendaki oleh Allah. Sebab, tidak ada sesuatu pun )ang dapat

memperlemah Allah, baik di langit ataupun di bumi.

Innahuu kaana 'aliiman qadiima : Sesungguhnya Allah itu Maha

Mengaahui lagi Mala Berhnsa.

Allatr sebenarrya mengUahui siapa png berhak disegerakan untuk menerima

siksa, dan siapa png akan bertobat unfik kembali kepada-Np. Selain itu, Allah

berhak mengazab siapa png dikehendaki-Nfa dan menaufikkan iman kepada

siapa png dikehendakiNP.

wa hu yu<akhi4zttllaahw no^sa bimu kasabuu ntu tarulu 'alaa
zhohrihoo min daabbatin = SeandailrY Allah menyilaa manusia karcru
tresatatwn-tcesalalwwtya, tentulah tidak ada sesuatu yang melata tinggal di
muka bumi.

Seandairya Allatr menyiksa manusia dan membalas dosa-doSanla, tentulatt

tidak ada sesuatu binatang melata pun )ang tinggal di muka bumi.

Wa laakiy yu<kh-khiruhum ilaa aialim musommao : Tetqi Allah
metanbatlant sibia s anp ai p ada wabu yutg dit auukan.

Akan tetapi, hikmat ketuhanan menghendaki memperlamb6 azab hingga

waktu png sudatr ditentukan untuk memuliakan Nabi Muhammad dan umatnla,

serta mudah-mudahan orang-orang kafir itu bertobat dan kembali kepada

kebenaran.

Fa i4zu ju< qialuhum fa inrultaalu kutu bi 'ibaadihii ba-shiiru .:
Mala, qabila ajal mercla telah tiba, mala sesrnggufutya Allah Mala
Melilat semutlwnfu-W.

Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka sama sekali tidak dapat

memperlambatnya, sebagaimana mereka juga tidak bisa mempercepat
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kedatangannya. Mereka akan meninggal dunia dan harus menghadapi
penang8ungiauabanamal-amal usatranya di dunia. Hal itu tidaklatl mengh-rankan,
karena Allah melihat dan mengeatrui semua perbuatan hamba-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allatl menjelaskanbagaimana orang-orang musyrik Arab
itu menlangkal kerasulan Muhammad. padahal, sebelum Rasul datang, mereka
menanti-nanti kedatangan dan mengecam sikap orang-orang yahudi dan Nasrani
png mendustakan rasulnla. Allatr mengancam mereka dengan menjelaskan batrwa
mereka akan menghadapi kebinasaan sepefti umat-umat png telatr lalu. IGmudian
Allah menarik perhatian mereka supala merenungi puing-puing reruntuhan
kehidupan umat-umat png telatr lalu png selalu merika lihat seuaktu dalam
perjalanan merruju s1am, Irak, dan yaman. pada akhirnya, Allah menjelaskan
bahwa sifrt halim Allah menghendaki supa)a azab bagi para musyrik tidak
disegerakan di dunia, teapi ditanggutrkan hingga hari kiamat untuk memberi
kesempatan mereka memperbaiki diri ataupun bertobat.
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xxxvl
YAASIIN
(Yaa slln)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-Jin

kecuali ayait 45 diturunkan di Madinah, 83 alat

Iqitan dengan Surat Sebelumnya

Dalam surat )ang telah lalu, Allatr menerangkan bahwa orang-orang Quraisy
telah didaUngi seorang Rasut png bernrgas memberi peringatan. Sebelumnya,

mereka itu pernah bersumpatr batrwa jika daUng seorang rasul kepadarya, mereka

akan mengikutiqa. Tetapi sesudah Rasul png diharap-harap itu datang, ternlata

mereka berpaling diri.

Surat Yaasiin dimulai dengan sumpah Allatr untuk menegaskan bahwa

Muhammad adalah seorang Rasul dan menempuh jalan png lurus untuk

memperingatkan kaumnp (Quraig png belum pernah diperingatkan pada masa-

masa )ang telah lalu.

Dalam surat )ang telatr lalu, Allatr menjelaskan bahwa Dia menundukkan

matahari danbulan, pngmasing-masing berjalan sampai waktu png ditentukan.

Maka dalam surat ini, Dia menjelaskan bahwa matatrari beredar pada sumbu

peredarannla. Sedangkan untuk bulan, Allah menakdirkan beberapa manzilatt

(arak png harus ditempuh pada tiap hari dan malam).
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,4t#$t+to-+
Dengan (menyebw) rutrw Allahyang Malw Pemumh,

yang sauruiasa mencumhkan mltmat-t'lya

(l)

Q)

(3)

(4)

(5)

(6)

Yaa siin (Allah Yang mengetahui
maknaqa).

Demi al-Qur'an yang kukuh aYat-

alatnla dan semPurna mukjizamfa.

Scsungguhnya engkau (hai
Muhammad) benar-benar di antara

rasul png diutus.

Berjalan di atas jalan Yang lurus
(Islam).

Itulah al-Qur'an lang diturunkan oleh
Allah png Maha Keras nrnfitan-Nla
lagi Maha Kekal raXmat-NYa.

Supap kamu memPeringatkan kaum-

kaummu png tirlak diperingatkan oleh

bapak-bapak mcreka Yang terdckat;

karena inr mcrcka lalai dari jalan yang

benar.

.Sungguh telah tetap keputusan Allah
atas kebanlakan mereka; karena itu
mereka tidaklah beriman.

Sesrmgguhnla IGmi telah mengikatfan

belenggu (rantai) di leher mereka

hingea beleNrygu iur sampai b dagunya;

karena itu mereka tertengadah. t

(9) Kami jadikan bendungan di hadapan

mereka dan bendungan di belekang

mereka, lalu pandanganrya IGmi beri
tirai; karena itu mereka tidak dapat

melihat.
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(10) Bagi mercka sama saja, apakah kamu
mcmperiagtkan mercka aaupun kamu
tidak memperingatkannla, mereka
(tetap) tidakberiman.

( ll) Sesungguhnp kamu memperingatkan
orang )ang mau mcngikuti al-Qur'an
dan takut kepada Allah dalam unsan
gaib; maka gembirakanlah dia deirgan
mendapat irmpunan dan pahala png
mulia.

(12) Sesungguhnp IGmi menghidupkan
orang-onmg )ang mati danmenulis apa
yiang mereka kerjakan dan semua
peninggalannya. Kami kumpulkan
segala sesutu dalam Kitab png n}ata.2

#W,1r{rf' :{t;;"+*6)' - 
";t;;ii*:'A|

'fi#"{x'#Krffi

w$
TAFSIR

Yaa siin : Allahyang mengetothui mahtanya.

Yaa siin png dibaca dengan memanjangkan p dan mengidghanrkain nun
(nmin) pada suku kata sin terhadap wau WE berada pada alat sesudatrnp
(dibaca yaa-stA. Sebagian ahli qiraat tetap melahirkannun )ang mati itu (tetap

dibaca sdln). Ada pula di antara mereka png menuliskan tanda nun di depan atau
di atas atau di bawah.

Diriwalatkan dari Ibn Abbas bahwa 'yan siin" bermakna "wahai insan."

Wal qurtanil hakiim. Intwlw h minal munaliin. 'Naa shilaa-thim
musuqiim : Dqni al-Qur'an Wg fufuh ayat-ryarya dan sempurna
mu$izatnya. Sesunggultnya, engknu (hai Muhantnud) bqur-berur di annm
msulyang diutus. Berjalan di atas jalanyang lurus (Ishm).

Allah SWT. bersumpah dengan al-Qur'an )ang sangat teguh alat-a1atn1a
dan sangat sempurna nilai kemukjizaanrya bahua engkau, hai Muhammad, benar-
benar merupakan salah seorang Rasul yang mempuryai ag:rma png lurus.

Thraiilol 'aziizir ruhiim = Itulah abQur'an yang dirurunkan oleh Allah
yang Malw Kerus tuntutan-l,lW lagi Motw Kel@l rulrnat-W.3

Al-Qur'an adalah sebuah kitab )ang diturunkan s@ara berangsur-angsur
dari Allatl yang Maha lGras tuntutan-Nf dan Maha lGkal ratrmat-Np.

2I(eilh dq'Uan S.45: eL'Jeetrinb dm S.78: cNabo'.
t Kridm dmgro S.42: ary-Sprra, 52-53.
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Firman Allatr ini memberi isprat bahwa al-Qur'an adalah nikmat T[han

)ang paling mulia png dilimpahkan kepada hamba-Np.

Li tun4zim qaurrum mu tm4zim u'boa-ulrum fa hum gltufiluun :
Supaya konu mempeingatlant luum-knummu Wg tidak diperingakan oleh

bapak-bapak mercla yang terdelat; karctu in merela lahi dari ialan yang

berur.

IQmi mengutusmu, hai Muhammad, untuk memperingatkan orang-orang

Arab png belum pernah kedatangan seorang nabi sebelummu. Yang dimaksud

dengan'belum pernatr kedatangan nabi bagi mereka" adalah nabi png berdekatan

waktunp dengan masa hidup mereka. Bukan berarti mereka sama sekali tidak
pernah kedatangan nabi. Sebab, datrulu Ismail juga diutus kepada bangsa Mekkah.

Oleh karena itu, mereka pun lalai dari jalan kebenaran, tidak mengetahui spriat-
syariat png mendatangkan kebatragiaan bagirya dan bagi masprakat.

Di sini dijelaskan batrwa Nabi diutus kepada orang Arab, sebab firman ini
khusus ditujukan kepada mereka. Mapun Muhammad diunas kepada segenap

manusia, Arab ataupun Ajam (non-Arab), sebagaimana ditegaskan oleh firman

Allah.4

Ia qad lwqqal qaulu 'alaa ak4saihim fahum laa yu'minuun : Sungguh

tetah tetap kqurusan Allah atas kebanyalan merela; larerw iru merelu
tidaklah beriman.

IGbanpkan mereka telatr dipastikan akan disiksa, karena Allah memang

telah menetapkan dalam Ummul Kitab (dalam keteApan )ang azali) bahwa mereka

tidak akan beriman dan tidak membenarkan Rasul. Mereka justru memilih jalan

yang sesat.

Innaa ja'alrwa fii a'naaqihim agh4aabn fa hiya ilal adzaaani fahum
muqmahuun : SesungguW Kamitelah il(atl@ttbelarygu (tafiai) di kher-
leher merela hingga belenggu iru sampai lcc dagunya; lureru itu merela
tenengadah.

Mereka tidak beriman dan segala macam peringatan tidak berguna baginp.
Mereka inr ibarat orang )ang leher dan angannlatelah dibelerggu (diika$. Mereka

tidak mampu melakukan sesuatu apa pun, karena belenggu sampai ke dagunp
png menl,ebabkan mereka tidak dapat melihat ke bawah.

Sebagaimana orang )ang tangannla dibelenggu (diika$ ke lehernla sehingga

tidak mampu mengambil apa-apa, maka begitulatr kebaryakan orang musyrik.
Iman tidak dapat menembus hati mereka.

a Baca S.7: al-Anrf, f58.
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wa ja,abtu min fuini aidiihim safuw wa min lrtwlfihin sfun fa agh'

ioirr*n"^ fa hum lu ytrb+hiruw : Kantiiadikott botdotsan di lafupan

merela dan bmdngan-di belakang mereka, tatupandangannya Kani beri

fimi; laneru itu meruka tidak dapot melilnt'

Mereka tidak dapat beriman, karena ibarat orang berjalan, maka jalan fng
seharusqa mereka tempuh untuk mencapai tujuan telatr ditutug semumla, bahkan

untuk mundur (surut) pun tidak bisa, karena jalan di belakangnla juga telatt

*r**p. Mereka terturung dalam penjara kejatrilan, tidak dapat memperhatikan

dalil-dalil wujud Altah )a;g terdapat pada diriqa dan pada alam png luas ini'

Oleh karena mereka menghadapi jalan buntu, maka mereka tidak dapat

menerima hukum-huku, "g*. tt-erita juga tidak mengakui bahwa diriqa

akan dihidupkan kembali di aktrirat nanti'

wa sawaa-un 'alaihim a an-dzlrtahum am lam tun-dzirhum laa

yu,minuan : Bagi mercla sama saia, apalah lamu memperingatlant merela
'ortorrpun 

t<amu tiia* memperingala rutya, merelra $aq) tidak beriman.

sama saja orang )ang telatr ditetapkan untuk tidak beriman, apakah engkay

memperingatfan mereta a'taupun tidak. Mereka tidak akan beriman, karena Allatt

telah menutup mara hatinp dan telatr menutup pemandanganrya hingga tidak

irgiO.p" manperhatitan Oatit-Oatil keesaan Allatr png terbentang di alam raya

ini.

Inrunwa tun4ziru manit uba'a.dz itzik a wa klw-syiyar ruhmtarw bil glwibi

fabasy*yirhubimagh.fitwiwwaajrinluriim:SesunSguWalamu-peringatian 
or*g yois;*u meysiltti al-Qur'an dan tahtt kqada Allah

dnlam urusan giib; naka gembimlunlah dia dcngan mendapat ampwnn

dnnpahalnYang mulia-s

Peringatanmu haryalatr berguna bagi orang png beriman kepada al-Qur'an

dan men[ikuti hukum-hukumnya, serta takut kepada siksa Allah sebelum

kedatanginnya. I(arena itu, gembirakanlal orang png mengikuti hukum agama

dan takut siksa-trfu bahwa mlreu akan diampuni dosanla dan akan diberi pahala

png mulia serta nikmat Png kekal.

Intua rwhnu nutait ,naut@ wa ruwubu naa qaddarnuu wa a'44sa4-

ruhum : Snuigirrhr,o Kami menghidttplut, omng'omng yailg moti dan

menulisapayanSmerdat<erjaluttdansemuapeninggalawrya.

t(xmi (Allah) menghidupkan kembali semua orang )ang telatr meninggal

dari kuburqa masing-riasing pada hari kiamat. Kami juga menulis semua apa

5 Kaidoo deogan 5.67: al-Mulk 12'
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)ang mereka amalkan, sebagaimana l(ami menulis semua peninggalanrya yang

baik yang mereka tinggalkan sesudah mereka meninggal dunia, seperti ilmu png
mereka ajarkan atau harta u&af png mereka uakafkan di jalan Allah. Demikian
pula IQmi tulis semua peninggdan 1ang buruk lang mereka tinggalkan, seperti

pengaruh dendam dan dengf,i png mereka tanamkan sebelum meninggal.

Wa Mta syaiin ah-slwilnaltufii inoamim mubiin = Kani hnpulkotr
segala sesuatu dalam Kitabyang nyat4.6

Kami telatr menjelaskan segala sesuatu dan IGmi telah memelihara4a dalam

kitab pokok )ang nlata, pitu ilmu tGmi png azali @ersifrt kekal) lagi qadim
(dahulu), png menghimpun semua maqlm kejadian, baik kecil maupun besar.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini dijelaskan bahwa al-Qur'an benar-benar turun dari Allatl
dan Muhammad adalah seomng rasul yang berjalan di atas jalan png lurus serta

diutus untuk memperingatkan kaumnla yang sudah lama tidak kedatangan rasul.

Tbapi kebaqakan mereka tidak beriman dan telah ditetapkan mercka akan menjadi

isi neraka, karena memilih jalan ]ang sesat. Diberi peringatan atau tidak, mereka

sama saja, pitu tetap kafir. Allatr menjelaskan pula bahwa peringaan harya

bermanfaat bagi orang-orang png mengikuti al-Qur'an dan takut kepada Allah.
Pada akhirnla, Allatl menerangkan batrwa Dia akan menghidupkan kembali
(membangkitkan) orang-orang png meninggal dan mencatat dengan sempurna

semua amalan mereka untuk nantirya diberi pembalasan.

872

c*$fifi,#ffi,{Y;d,

,,, 
h.*.* #f #;:fr: *.ffi r,$ty3ifir.fK #4W1i1

( 13) Dan buatlah sebruh penrmpamaan bagi

mereka, pim: btika penduduk negeri
Anthakiph kedatang;an beberapa rawl
png diutus kpada mercka.

utusan kepada mc[cka, lalu mcrcka itu
mengingla,rinla, mata Kami rcguhlan
dengan utusan png kctiga. Mereka
semua (para rasul) itu berkata:
'Sesungguhrya kami ini adalah orang-

orang )ang diutus kepadamu."

@lW;f$fi tit';j'K,lfiIgtil

6 Kaidon dengan S.20: Thaahaa, 52.



3,106 $rat 36: t/aesiin luz 22

(15) knduduk ncgcri itu bc*ata:'Kamu
tidak larn adalah mantrsia soperti lomi
dan lbhan tidak menurunlan sosuatu.

IGmu sebenarnya haqa bcrdusta. "

( 16) Para rasul inr menjawab: 'Tbhan kami

mengeAhui bahwa kami scsmggubnj6

utusan Png diutus untuk kamu. "

(17) Tidaklahmenjadi tugas kami, kecuali

menyampaikan firman Tbhan Png
nyata.

(18) Fenduduk negeri itu berkata: 'Kami
malanB karena kamu. Sungguh, jika
kamu tidak me4ghentikan pehrjaanmu
(dakwahmu), kami rajam kamu dan

pasti kamu ditimpa azab Yang Pedih
dari kami."?

(19) Para rasul menjawab: "IGmalanganmu
beserta kamu sendiri. APakah jika
kamu diperingatkan, kamu merasa

malang? Sebenarnla kamu adalah
kaum png kufur?"

(20)Dan datanglah seorang lelaki dari
pinggir kota dcngan tergesa-gcsa, dan

katanya: 'Wahai kaumku, ikutilah
orang-orirng png diuhrs oleh Allah. "3

(21) Ikutilah orang-orang yang tidak
meminta upah kcpadamu, dan mereka

adalah orang-orang yang mendaPat
petuniuk.

dMl6{fiI&W6

'fflrefffi
W{dra'ygsctils
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TAFSIR

Wodlt ib lahum ma4sabn oshiubal qaryati iikioa<hd mtssaluun :
Dan brutlah sehmh perurnpmuort bagi mercka, yaiw: ketika pafitdrk
negefi Antlukirah feaanngan beberrya rusul yottg dinttrs kqado merckn.

Jadikanlatr, hai Muhammad, para penghuni kota Anthakiph sebagai

peruinpamaan bagi kaummu dalam hal menentang kebenaran dan terus-menerus

7 lhilbn doogro S.4: cNisre',78i 5.27: eNmI' 47; S.17: .LkB', 13.

t I(aidrrr dsrr8ro 5.,16: rGA@f, 20; S.40: Gharfr.
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mcndustakan Rasul. tr9ummu ial bcnar-bcnar sama de4gan pendudnk negeri
Affhakiydh, kctita para rasul datang kcpada mcrc&a.

Ahli tafrir bcrpendapat bah*a )dng dimaksud dcngan 'rasul-rasul' dalart
aJat ini adalah "bcrapa uusan Isa", para hamri pqg beliau utus ke Anthakilah
dan keadaan penduduk iu tclah ditisahtan olch Allah dalam Kitab-Np.

lEtapi menm$ Ibn Abbas, Fng dimaksud dengan "rasul-rasul" dalam aJat

ini adalah, rasul-rasul Allah png dikirim untuk menguatkan spriat Isa, seperti
Hanrn png me4guatkan slariat Musa-

Dalam mcnetaplan hota mana.yang dimaksud di sini dan nama dari tiga
rasul png disebut io ban5ak tccrangan ahli tafiir dan semuanla berasal dari
cerita Israilipt. Schingga karenan5a, tidak penting bagi kita mengetahui kota
mana dan nama-nama rasul itu. Eng penting bagi kia adalatr peristiwa png
telah rcrjadi dan bagaimana akibatnya.

Menurut peryaliditan kemi (penulis), pqg dimaksud dengan 'rasul-rasul"
dalam aJBt ini adalah rasul-rasul Allah, bukan utusan rasul.

Idz analnu llailfiruB ,rdnf fr ktdz4ztfudrwua la 'azrurrtoo bi tsoali-
tstn la qufur iranoa llaikwtt munaluazar : hbt| ketiko Kami utus dn
onutg utusot kqafu mereka, lala meruka mangingkarinya, naka Kami
tegulrkttr Mtgot utufanpg kaiga. Merckn satuo Qam rusul) iu berkaa:
'Sanarygrltnyv kani afuhlt orung-otwg ywtg dintus kqadanw.'

Ictih IGmi me4gutru dua omng rasul dari sisi IGmi unhrk menemui mercka,
maka mereka pun mendustakamla. IQrena itu, trGmi membannr rasul-rasul
tersetrut dengan sconng rasul lagi. Mereka semua berkata kepada penduduk
Anthakilah: "I(ami semua diutus oleh Tbhan png menjadikan kamu untuk
mengajakmu beribadat kepada Allah dcngan ikhlas dan menjauhkan diri dari
penyembahan berhala.'

Menurut pendapat yang rcrkenal di antara para ahli ta$r, Cua rasul tersebut
adalah Yohana dan Paulus, seAangtan rasul png kctiga adalah Syam'un.

Ogoho. rrru utton lllu b+yarun n itrirtotoo wa rnu anuhr rulntunu
nk sladln h olttor, lfu tak&han : tutdtd* rcgeri itu berkm:
'Ksrur tifuk lain afuloh marusia sqeti koni &n Tlitot tifuk nqurmtan
sesuotu. Kottt seboumyu hotya btdtsta.'
Icpada kcdga tasul int, pcndufut tota Anthatiph berlata: 'tr(amu semua

adalah manusia biesa qcrti tnni. Ildak ada $uut kcistimccaan pada dirimu.
Tbhan tida& mcuruoh scsuanl kitab dm ri$lah @Omu scrta tidak meonuuh
kamu meayampaitan pcrinmn-Xf lcpada tani. Datwahmu adalah dusta.'
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@hu mbhstu ya'bmu iwua ikfuon b mwsalwn : fum rusul itu

manj awab :'\Ulan kani nwngmhui fulwa koni s awg gtiny tttusan Wg
diuttts untukkortu.4

Hra rasul iUr menjauab: 'Allah mengetahui bah*a kami adalah pesunth-

Np untuk metrycru kamu. Seandainp kami berdusta, tentulah Allah akan

menyilsa kami dengan silsaan lang berat.'

Wa noa,aldnu ibl baluAhul mubiin = Ttdokl6lt metliadi tugas kani,
keqnli matyonpaikan firnun TUlan Wg tryta-

IQmi hanla berkeuajiban meryrampaikan hal-hal rng jika kamu ikuti, kamu

akan mendapatkan kzutrqgan danmemperoleh kebehagiaatr di dunia dan akhirat'

Sebaliknla, jika kamu menolakrya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat

penolakanmu itu.

Qaofut fnnoo u+lwWntu blhCIn b4 bm tanfilnu b turJ wuntuhrm
wa b yanansawtahnn ntmu 'a4zdw aliim = Penfufuk negeri iu
ber*m :' Koni nulotg kowu kotttt. Wgd4 i ika koru tifuk natghqtikCIt
pekcrioonru4 ktrni ryion konu dott pasti kanw ditinpa a.znb ywg pedih

dori kaml'
Oleh karena mereka tidak mmpu menolak huiiah-hujiah >rang dikemukakan

oleh para rasul tersebut, mereka pun berkata: 'I(ami menjadi sial dengan

seruanmu, karena sebagian kaum kami akan mengikuti seruanmu, sehingga

pecahlah persatuan di antara kami. Sungguh, jika kamu tidak berhenti
mengembangkan agamamu dalam masfratat kami, maka kami akan melempari

kamu dengan batu dan akan mengazab kamu dengan azab png berat (membunuh

aau memenjarakm kamu).

@hat ttutiruhm *'ok rrrr' : fum rusul mafawab: 'Kanulangawnu
be.senakanw sudiri."
t(spstanganmu bukanlah diseiabkan oleh perbuaan kami, tetapi akibat

perilakumu sendiri. IGmu memperselututan Allatl, melakukan maksiat dan

kcfurhakaan, sedang[an tami mengajal kamu untuk menerima paham tauhid

dan beribadat kepada Allah dengan nrlus ikhlas, )ang jelas akan mendatangtan
kcunnmgan (sempana).

A tn dffittwt ful atrott qatont m muvifnun : Apakah iika kamu

@erbgokan, kanu merusa nubng? Scbaunqu kornu afulah kaun yuttg

htfun'

t KdfudaEm S.D: rf,''Aololmt 52.
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Apakah karena kami menyuruh kamu menyembah Allah dengan tulus itfilas,
lalu kamu mengancam kami dengan ancaman png demikian berat? Sebenarnya

kamu adalah kaum )ang selalu melampaui batas dalam menganiala, dan karenanla
datanglatr kesialan (kerugian) dan kemalangan kepadamu.

Wa jaa< min aq-slul modiituti mjuhty yas'oo qmla yaa qawit tabi'ul
munaliin. Ittabi'uu mal laa yas+htkum ajmw wa hum multaduun :
Dan datanglah seomng lelaki dari pinggir kota dangan tergesa-gesa, dan
latanya: "Wahai laumh4 ihttilah omng-omng yang diuW oleh Allah.
Ihttiklt orumg-otang yotg tidak manhn upah kqadonu, dnn mercka adalnh
orumg-omng yang matdryat petunjuk"'

Pada saat itu, datanglah seora4g letaki dari pinggir kota dengan tergesa-
gesa, memberi nasihat kepada kaumnla, ketika dia mendengar bahwa kaumnla
telah bersiap-siap una* membuuh rasul-rasul tersebut. Dia datang uffuk mernbela
para rasul itu, karena ingin memperoleh pahala dari Allah. Dia berkaa kepada
kaumnla: "Wahai kaumku, ikutilatr rasul-rasul Allah png tidak meminta sesuatu

upah kepadamu dalam menlampaikan agama Allah. Mereka juga tidak berusaha
mencapai derqiat 1ang tinggi di dunia."

Ada riwalat png menpbutkan batrwa orang itu bernama Habib, seorang

tukang kayu yang meryambah Allah di dalam sebuah gua. IGta Ibn Abi laila:
"Ada tiga orang )ang tidak pernah kufur sekejap pun, pinr Ali ibn Abi Thalib,
sahabat Yasin (tlabib) dan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun."

KESIMPULAN

Dalam ayat-ryatini, Allatr menjelaskan perilaku penduduk Anthakilah. Kisatr
mereka bersera rasul-rasul Allah, sama dengan kisah antara kaum Quraisy dan
Muhammad. IGmudian Allah menjelaskan masalah pahala png diperoleh oleh
seorang mukmin png berani menlatakan keimananrya di depan kaumrya, pitu
surga )ang penuh dengan kenikmatan.
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(22)Dn mengapa aku tidak meqrembah
T[han )ang tclah menjadikan aku,
padahal kepada-Np kamu semua
dikembalitan?

(23) Apatah aku alan menjaditan beberapa

nrhan selain Allah? Jika lbhan png
rahman iru menghendaki bencana
untuklu, maka s5raftat mereka sama

sekali tidak bisa mcnolak bencana
dariku; mereka tidak pula bisa
meiryclamatkan aku.

(24) Sesungguhqra, kalau demikian halqra,

aku benar-benar dalam hscsatan )ang
nlata.

(25) Sesungguhnya aku telah beriman
kepada Tbhanmu; karena itu dengarlah

se,muaucaprnku.

(26) Atan dikatekan bpadarya:'lv{asuklah
engkau ke dalam surga." Dia
menjawab: Ahngkah baiknya kalau
kaumhr mengetahui."

(27) Apakah png mcnyebabkan Tbhanku
memberi.ampunaq kepadaku dan
menjadikan aku di antara onng-orang
prydimuliakan?

(28)Kami tidak menurunkan kepada
humn56, sesudah im sepasukan tsntaxa

dari langit, untuk membinasakan
kaumnya itu; Kami tidaklah akan
meirurunkan4a.

(29) Ttdak ada sitsa ]ilog akan menimpa
mertka, melainkan suatu pekikan saja,

lalu mereka prm menjadi bcnda png
tidakbergerak.

(30) Wahai kedukaan png disebablan oleh
sifrt para hamba, tidak datang kcpada
mereka scorang rasul, melainkan
mereka memperolokololnya.

@6;r3i1,yp6fi!'4rfl
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(31) Apakat mereka tidakmelihat, berapa

umat sebelum mereka yang telah Kami
binasakan? Sesungguhnya mcreka lang
telah binasa tidak kembali kePada

mereka.

(32) Mereka semlu akan dilumpulkan dan

dihadirkan di depan Kami.

(33) Dan suatu tanda bagi mereka adalah
bumi yang kering, png tiami hiduP-
kan, dan dari dalamrya IGmi keluar-
kan biji-bdian dan mereka makan.

(34)Kami jadikan di dalamnya kebun
kurma dan Kami pancarkan beberapa

mata air.

(35) Supap merekamemakan buah4a dan

dari apa png dikerjakan oleh t,ngan-
tangan mereka. Apakah mereka tidak
mau mensyukuri Allah?

(36) Maha Suci Ttrhan yang telah men-
jadihn seinua pasangan, baik dari png
ditumbuhkan oleh bumi, dari dlri
mereka sendiri, maupun dari apa )ang
tidakmereh ketahui.D

(37) Dan sebuah tanda lagi bagi mereka,
pitu malam. IGmi cabut siang dari
malam, lalu mereka tiba-tiba berada

dalam kegelapanmalam.

(38) Dan matahari berputar di sekitar
dirinya, di dalam frlaknya. Yang
demikian inr adalah ketetapan Ttlhan
png lvlaha Kcras tuntutan-Nla lagi
Maha Mengetahui.rr

(39) Din bulan, IGmi t€lah menentukan
baginya bebcrapa dcrajat hingga
kembali seperti lingkaran pelepah
kcring )ang tua.

(40) Tiadalah sepgia4a mamhari mengejar

bulan dan tidak pula malam men-
dahului siang. N,Iasing-masing malfiluk
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itu berputar melapng-layang dalam
ilafqasendiri.

(41) Sebuah tanda bagi mereka, yaitu:
sesungguhrya IGmi muatkan anak cusu

mereka dalam bahtera png penuh
padat isinla.

(42)IGmi juga telah menjadikan bagi
mercka seperti bahtera itu, pitu apa

png dapat mereka kendarai.

(43) Jika l(ami menghendaki, niscala Kami
karamkan mereka, lalu tidakada png
menolongnla dan mereka tidak dapat
diselamatkan.

(44) Melainkan karena suatu rahmatlGmi,
dan IGmi memberikan kesenangan
hidup dunia kepada mereka pada suanr

waktu png tertentu.

+$Mt
dnuruii*uW

di,fr6&u{w

W)EWt41-fi\

TAFSIR

Wa maa liya lu a'budtrl lo4zii fa4lwrunii wa ibihi turja'uun : Dail
mengapa afu tidak merryembah TUlwtt yang telah mmjadikan ah4 padalwl
kqada-I,lya lumu s emua dil@nfulil@n?

Orang itu seterusrya bertarya: "Apa lang menghalangi aku untuk beribadat
dengan tulus ikhlas kepada Allah png telah menjadikan aku, padahal kepada-

Nlalah tempat kembali semua makhluk untuk menerima pembalasan."

A ot ta-khi4ztttt min dwnihii aalihotan iy yaridnir mhmaanu bi tlhunil
lm tugh-ni'annii syafua'auhum syaitw wa laayunqidznut, : Apalelt
afu ala n mutjadikan b&erupa tulnn selain Allalt? lika Thlanyang ruhnwn
iru menghendaki bencaru untukht, nwka syafaat mereka sanu sekali tidak
bis a merclak benutu daifu ; mercka tidak pula bis a menyelmwlwt aht.

Apakatr aku menyembah tuhan-tuhan setain Allih, tambah orang tersebut,
padatral tuhan-tuhan (berhala-berhda) itu tidak memiliki suau apa pun. Jika

Allatr menghendaki suatu bencana menimpa diriku, ak adalah orang png dapat

menghindarkannya dan mereka @erhala-berhala) tidak dapat melepaskan aku.

I(arena itu, mengapa kamu menlambah berhala-berhala itu?

h,rni i4zal bfii tllwbalin mubih : Se-smg gtlntyv, kolat donikion lww,
ahr berur-berur dalan kesesaan Wg nyata.
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Jika aku menyembah selain Allah, tcntutah aku berada dalam kesesagn png
nlata. Sebab, mempenelutukan Allatr dengan sesuaf,r png tidak memberi

kemanfratan atau kemudaratan adalah perbuatan sesat.

Sesudah habis berkata demikian kepada kaumnla, maka oraqg tcrsebut

berpaling kepada rasul-rasul inr sambil berkata:

Innii oanuntu bi rubbihm far;rrtr'tantl- : Sesllrlggnlttttw aht teW berinot
kqada Tfutwnnu; karua itu dengarW semut ucqanhr.

IVahai para rasul, atu beriman kepada T\rhanmu, maka bersaksilah bahwa

aku telatr beriman di sisi Atlah. Ada riwEat png meqabutkan bahwa ketika

Habib mengungkapkan dengan terus terang keimananqa, maka kaumnla segera

melompat dan membunuhnla. fidak ada seorang pun )ang berani membelarya.

Menurut Qgtadah, umat rcrsebut merajam Habib dengan batg, sedanglan

Habib sendiri terus mengatakan: "Wahai Thhanlu, tunjukilatt kaumku, karcna

mereka tidak mengetatrui.' IGumrya tetap saja merajam dia, sampai Habib

menghembuskan napas terakhk. Allatr kemudian menjelaskan balasan png
diterima Habib dengan firman-NP:

Qiiltod lcttnliliamau qula W loita qawrni ya'bmuut Bl tnu glwfam

lii mbbii wa ja'abnii mfud mukramiln = Alant dikolakan kqofunya:
'Masuklah arykau kc dolan surya.' Dia nwvimab: %laagkah fuiW
lalau kawthr nangAatuti." Apakah Wg nqtyebobkan Thhanfu nrmrfuri

ampunan kqadafu dan meniadikan ahr di antam orung-omng yottg

ditrwliakan?

Atlah berkaA kepadarya: 'Masuklah kamu ke surga sebagai pembalasan

bagi apa png telatr kar amalkan.' Mata, setelah dia masuk ke dalam surgA, dia

menyaksikan kemuliaan-kemuliaan png Allah berikan kepadaqa karcna keimanan

dan kesabaran4a. Dia pun berkata: "Alangtah baili'nla, seandainya kaumlu

mengetatrui apa )ang diberikan olih Allah kepadaku, )aitu kenikmatan dar
kesenangan png disebabkan oleh keimananhr dan kesabaraoku t€rhadap ganggpatr

kaumtu."

Wa nu anrtlrtu 'alu qaumlldt mtn h'dhil rrrfnfioulfz; mfaaas sarru'
i wa mu hanu mwffin : Korri tifuknrourutfut kqafu kawn W'
s esgdort itu s q asnkan t qmm dari lotgit toUuk nwnbinos akort kawwyu tU ;
runi rtdoklah akan ma urunkarurya.

IGmi (Altah) tidak menurunken ssp6fi6 tentara dari langit unfit
membinasakan kaum orang yang bcriman ini (Habib), karcna l&mi dapat

membiusatan taopa mcnurtrntan pasuhtr malaitnt.
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Inkaand illaa slwihataw wodidatanfai4znahun kttaawlduun : Tl.dak
ada siba yang alwt maninpa mcreka, melainkan suau pekikan sqia, lalu
merekn pun nwfadi benda yong tidok beryeruk

Hanla dengan suatu pekikan saja, mereka semua akan binasa.
Allatr tidak menjelaskan, bagaimana Jibril meneriakkan pekikan itu dan

bagaimana azab ditimpakan kepada mereka. Hal itu memang tidak penting bagi
kita, karena pelajaran zudatr kita peroleh dengan tidak perlu dijelaskan-cara mereta
drazab-

Yaa has-rutan'abl 'ifuodi : watwi kefukaanyang disefubkan okh sifu
pam hamba.

Wattai kedukaan hamba pada hari kiamat, apabila mereka telatr menyaksikan
a?2;b yarg ditimpakan kepadanla karena perbuaannla mendusakan para rasul
Allah. Yang dimaksud dengan 'hamba' di sini adalah orang-orang )ang
mendustakan para rasul.

Maa ya'tiihim mir msuulin illoa kaaruar biltil yostalui-uun : Ttfuk futry
lcqada merela seorutng msul, melahkan mercka manperutok-otobtya.

Apabila daang kepada mercka seomng rasul lang meryampaikan kebenaran
danjalan lg lurus, mereka selalu mengolokolok. IGrena itu, pantaslah mcreka
dibinasakan dan keadaan mereka disedihkan oleh para malaikat O.n p.o mukmin.

A bm yamu kam ahlabtu qablalum minar quruui annalumt ihihim
ba yarji'uun = Apakah mercka tidak mclilra, berrya ww sehehm mercka
yang telah kami binosakan? sanmggultny nurckaww tetgtt bhasa tidak
ksnfuA kqada mercka?

Mengapakah mereka tidak mengambil pelajaran dari orangorang sebelum
mereka png rclah dibinasakan, sepefti kaum 'Ad dan TSamud, serta mengapa
mereka tidak berpikir bahwa orang-omng png telah dibinasakan itu tidak lagi
kembali ke dunia seperri fng diyakini oleh kaum Duhrilah.

Wa in kuhn bmnot Jamii,ttl ldainu muh4turuwt : Mercka semu,
alwt dihnnpullan don dihadirkan di dqan Kotti.

semua umat, baik png tclah lalu maupun yang setarary, alan dikumpulkan
pada hari kiamat di hadapan Allah unnrk menerima pembalasan atas amalan
masing-masing.

Wa uyanl lalumul or4Lal rrrdtatu o@rwnoa wa akhetua mhhm
lwbban la mlnha ya'hdwn = Dot sndtr totfu hgi ncreb a&tort bwrri
yng kerhg, yung Karni N(wkan bt fui fulCInon runi kelua*an uji-
bijiail, yang dari pad@W nweka rnokan.
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Di antara tanda-tanda kodrat (kehrasaan) Allatr untuk mengfidgpkan kembali

manusia dari kuburrya adalah menghidupkan bumi png kering, png tidak ada

tumbuhanrya denpn menurunkan hujan, png kemudian tumbuhlah tanaman

dan pepohonan png me4ghasilkan berbagai macam bijian dan buah-buahan yang

menjadi makanan manusia dan heuan.

Wa ja'alnu ftlhuiawtutim min ru*hiiliw wa a'nubiw wa faiiarnoa
fritat mirul ,uyurm. Ll ya'kuluu min tsamarihii wa ,nut 'amilal-hu
aiitiihim : Kani jadikan di dalawtY beberrya kcbun htrma dan Kami

pancarkan beherrya ntAa ain SryaW nurcka miltokan hnltttya dan dari
qaryg dikeriakfi oleh nngan-tongw mcrcka.

IGmi (Allah) rclah menjadikan tarah-tanah )ang telah l{ami hidttpkan i1u

sebagai kebun-kebun kurma dan ang;gUr. I{ami jadikan pula di dalamrya sungai-

sungai png airrya mengalir, supala mereka dapat memakan buatr-buahan dari

kebun-kebun tersebut dan dari hasil tanaman mereka.

A lalaa yasy.*rotntn = Ap*ah mercka rtdak mau mensyuhri All0l.t?

Mengapakah mereka tidak mensyukuri Allatr atas nikmat yang telatl

dicurahkan kepadanfa Fng tidak dapat dihiong jumlahrya itu?

Snbltutul lo4dt khalaqal awqia fullalw mimnu tanbital ar4hu
wa mln arfutlhim va mimnua lu ya'bmun : Malw suci Tliwttyvrtg
telohmqiodikort semtnpasotgut, fuik dariyang dittt tbttltkott oleh bwni,

dai diri mseko sqtdii, ,nf,iptt t dari qayng tidakmeteka kaahui.

Matra Suci Allah ),ang tclah menjadikan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan

dan berbagai macam t?namen png berpasanS-pasangan. Bahkan, menjadikan

anak-anak mereka lelaki dan perempuan, serta menjadikan apa )ang tidak mereka

ketahui. Semua itu supEa mereka mengambilnla sebagai dalil untuk mengetahui

kebesaran Allah dan kekuasaan-Nya.

Wa uyatul bhtnul bila nosb*lw mhhun tuhum fu i4zruhum
muzltttnnan : Dan se.bwh totdo lagi fugi mereka, yulirz nalan. Komi

cahtt siang dari malan, lalu mercka tifu-tih Mrudo dolgn kegelqwt
finlan.

Di antara tanda-tanda ketuasaan Allah ]ang menunjukkan kepada

kemungf,inan manrirsia dibangBitkm (dihidrptan kcmbali dari kuburnya) dan

berhimpun di padang Mahspr dcngan mcnunjuk kekuasaan Allah untuk

me,qialantan apa saja png Dia kehcndaki, scperti Allah meng;ganti siang dengan

malam )ang gclap, schingga semna malhluk bcrada dalam kegelapan.
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wasy syamsu Wrii li mwtaqanil bhoo dzttlijko tuqdiitut 'aziizil ,aliim :
Dan motahari beryuur di sekitar dirW, di dalan falabtya. hng dsnikian
itu adfulfult kaetapan Tulnn yang Maha Kerus tuntutan-Iwa lagi Mata
Mangaahui.

Di antara tanda keagungan Allah rang besar adalatr matahari, png beredar
di dalam ftlaknla sampai pada suatu waktu png telatr ditentukan, png tidak
dapat dilampauiqa. Apabila telatr sampai pada waktu png ditentukan, maka
berhentilah matahari itu. Hanla Allahlah png mengetatrui sampai kapan matatrari
menyinari bumi dan kapan akan berhenti dari aktivitasrya. Itulah takdir Allatr
png Maha I(eras tuntutan-Nla lagi Matra Mengetatrui.

wal qonwm qoddamoaltu manaazib : Danburan, Kanitelahmqentukott
bagiltry beberupa demju.

I(ami telatl menjadikan 28 manzilatr bagi perjalanan bulan. pada tiap satu
hari satu malam dia melalui satu manzilah, kemudian bulan tidak kelihatan untuk
dua atau satu malam pada akhir bulan.

flattaa 'oada kal'urjurnil qdiim : Hingga l@mfuli sqeni linglwmn
pelqah l<ering WW tua.

Bulan berjalan pada manzilatr-manzilatrnla hingga sampai pada manzilatr
png terakhir. hsa saat itu bulan menjadi bulan sabit png berwana kuning,
seperti lingkaran pelepatr kering )ang tua.

Tuhan telah menakdirkan bagi bulan beberapa manzilatr png harus dilaluirya.
Karena itu, mula-mula kita melihatqa tampak tipis, kemudian berangsur-angsur
besar menjadi hilal hingga sempai bulan purnama. Setelatr itu kembali mengecil
hingga menjadi bulan sabit kembati.

I-asy syarusu yambaghii lohat an tudrikd qamaru : Tiadolah sqogianya
natalari tnmgej ar bulan.

Maahari tidak bisa mendapatkan (mengejar) bulan png berjalan cepat, karena
matahari beredar satu derajat dalam satu hari, sedangkan bulan beredar tiga
belas derajat dalam satu hari. Masing-masiqg mempunlai frlak rcrtentu.

wa lal bilu sotbiqn nahoad = Don tidakpula marun modahului siang.

Malam juga tidak bisa mendahului sieng, karena masing-masing bercdar
menrnrt ururarr png rclah ditennrkan dengan tidak berubah-ubatr. IGduarya
datang silih berganti dan mempun5ai jangta waktu sendiri-sendiri

W hiho,lfrfrla@ yshlwn : Mashgqnosing nffitWiu berprmr
nulayung-lawq fulon falo@ sodiri.
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Bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang lang lain, masing-masing

mempunyai filak yang ditentukan, png dalam frlak itu masing-masing beredar.

Bumi beredar di sekitar matatrari setahun sekali dari berputar pada sumbunp
sekali sehari, sedangkan bulan mengedari bumi sebulan sekali.

hra ulama falak (ahli astronomi) zaman datrulu berpendapat bahwa masing-

masing bintang itu tinggal tetap di tempatnla karena tidak beredar. Sedangkan

ulama-ulama falak zaman sekarang berpendapat bahwa masing-masing beredar

menurut frlakrya sendiri-sendiri. Penetapan png akhir ini sesuai dengan al-

Qur'an.

Wa aayaul lahurn annoo lwmalnaa duniyyauhum fil fnlkil nasy'huttn :
Sebwh tanda bagi merel(o, yaitu: saungguhnya Kami mrutlan annk cucu

merela dalam bahtemyang peruhpad* isilrya.D

Di antara tanda-anda kekuasaan Allah png menunjukkan rahmat-Np adalatt

Allatr memberikan kemampuan melaprkan batrtera (kapal) kepada anak-anak

mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan batrwa png dimaksud dengan anak

cucu )ang dibawa oleh batrtera-batrtera itu adalah bibit-bibit keturunan png
dikandung oleh orang tua mereka lang menaiki bahtera tersebut.

Wa klubqnoa bhunt nim mits-lihii maa ya*abuun : Dan Kami juga
telah menjadikan bagi mereka sqerti bahteru iru, yaitu apa yang d.qat
merela lcendami.B

I(ami juga telatr menjadikan kendaraan darat, sebagaimana halrya kendaraan

laut, laitu unta )ang berjalan di padang tandus @asir), kereta api, motor, pesawat

udara, dan lain-lain. Oleh karena kendaraan-kendaraan itu makin hari kian
bertambatr baryak macamnla dan makin tinggi teknologirya, maka al-Qur'an
tidak menjelaskan jenis-jenis kendaraan tersebut.

Wa in tw-sla' nugh-riqhum fa lat slurii-klu lahum wa loa hum yunqa-
dzuun -- Jil(a Karni menghendaki, niscaya Karni mmgkarumlan mereka,

lalu tidak ada yang menolongtya dan mercka tidak dqat diselanntla n.

Jika IGmi berkehendak mengaramkan mereka ke dalam laut beserta semua

barang 1ang diangkut oleh kapal-kapal mereka, maka tidak ada png dapat

menolong dan meryalamatkanrya. Tbtapi rahmat IGmi jualah png menlelamatkan
mereka dari bencana karam. Hal ini diteranglan oleh Allah dalam firman-Np:

12 Kaidon dcogan S.31: Luqman, 31.

B Krilh dclryn 5.16: arNahl, 8.
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Illat ruhmalarn minnoa wa rnatoo'an ilaa hiin : Melainkan lareru suatu
mhmot Konti dan lfumi membeilant kesera ngon hidup funia kqada mercla
pada suaru walcu yang tertentu.

Mereka tidak dapat menplamatkan dirinp dari bencana karam dan mungkin
dari kematian, melainkan karena rahmat Kami semata. IGmi beri mereka
kesempatan menikmati hidup dunia hingga pada suatu ketika (saat kematiannp).

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa semua hamba akan dihadapkan
kepada-Np pada hari kiamat untuk hisab @enghitungan amal) dan pembalasan.
Sesudah itu, Allah menjelaskan hal-hal (bukti rasional) png menunjuk kepada
kemungkinan tentang manusia bisa dihidupkan kembali dari kuburrya @angkit),
pkni kehidupantumbuh-tumbuhan di bumi yang semula kering kerontang karena
belum turun hujan dan pergantian waktu png disebabkan oleh peredaran malam
dan siang, serta pergantian musim png disebabkan oleh peredaran bulan dan
bintang-bintang.

Allah juga menjelaskan suatu nikmat lain png diberikan kepada manusia,
yang memungkinkan mereka melapri lautan sebagaimana mereka berjalan di
darat untuk mendatangkan atau mencari rezeki dan berbagai macam kebutuhan
hidup.

874

(45) Dan apabila dikaakan kepada mereka:
'Thkutlah kamu kepada apa png ada
di hadapanmu drn apa yang ada di
belakangmu agar kamu bisa men-
dapattan rahmat."

(46) Dan tidaklah datalg kepada mereka
suatu alat dari apt-apt Tirhannya,
melainkan mereka 6s6alingken diri
dari padaqa.

(47)Apabila dikatakan kepada mereka:
"Belanjakanlah sebagian dari apa,ang
direzekikan kepadamu oleh Allah",
maka orang-orang kafir itu akan balik
bertanya kepada orang-orang )rang
beriman: "Apakah kami memberi
makan orang yang jika Allah
kehendaki, niscap Allah memberiqa

'W;&{t6,vff;{#,

Wtis$e;a.$uitu;*ctd#
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d*-"F({l'Mtt'\i,i'$;ii

makanan? SebenarnYa kamu (Para

musyrikin) berada dalam kesesatan

lang n1ata."

(48) Dan mereka juga berkata: "IGpankah
datangnya masa ancaman ini (hari

bangkit dan siksa), jika kamu memang

orang{rang lang benar? "

(49) Mereh tidakmenanti, melainlan sutu
pekikan )ang memusnahkan dirirya,
sedangkan kala itu mereka saling
bertengkar.ra

(50) Maka, mereka tidak bisa membuat

suatu wasiat dan tidak Pula daPat

kembali kepada atrli (kerabat) mereka.

(51) Dan ditiuplatr sangkahla, maka kontan

mereka keluar dari kubur masing-
masing menuju kePada TirhannYa.

(52)Mereka berkata: "Celakalah kami,
siapakah gerangan yang menghidupkan

kembali kami dari tidur kami?" lnilah
png dijanjikan oleh Allah dan benalatt
(apa yang dikatakan) Para rasul.

(53) Tidak ada yang demikian itu, melainlan

hanya satu teriakan (pekikan) saja,

maka tiba+iba mereka dilumpulkan di
hadapanKami.

(54) Maka pada hari ini tidak sedikit pun

orang dianiap dan kamu tidakdituntut
balas, melainkan atas apa yang kamu

kerjakan.

"pf,*t4(#W_

eot;;r[$ffii1;-i:;'tfr*

,v*itu*r:i.diri
'r61$.!Si'vffi:i;wEs6- @6jqJ6i3'F)l

ArlfiiizVft?gAqoL
@.&slqx,6

C:*''b$;El*@;AU
@iffii-"{btfl

TAFSIR

Wa i&ua qiila lahumut taquu mat bairu aidiikum wa maa khalfakum

la,alhhnn twlwmuwt : Dan qabila dilutalan kqada merela: 'Tahttlah

knmu kqada apayang ada di hadapanmu dan apayang ada di belalangmu

agar lurnu bisa mendapatlun mhmat."

Apabila dikatakan kepada orang-orang png mendustakan alat-a1at Allah
agar mereka takut kepada peristiwa-peristiwa @encana) png terjadi di bumi
yang telatr menimpa umat-umat terdahulu dan supala mereka takut kepada azab-

13 Kaitl<an deogan S.75: al-Qifiaamah.
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azab Tuhan dan huru-hararya dengan mengharapkan rahmat dari Allah, maka
mereka kontan berpaling diri (menolakrya) dan terus-menerus berkeras kepala
serta memperlihatkan kesombongannla. Mereka tetap mengingkari apa )ang
diperintahkan itu.

Wa mat ta'tiihiln min aayatim min ooyaai mbbihim illot kunuu'anlwa
mu'ri4hiin : Dan tidaldah datang kqada mercla swfiu ayat dari ayat-
ayat nthannya, melainlant merclu menulinglan diri dari padanya.

Setiap datang suatu alat Allah kepada mereka dengan mengemukakan
perumpamaan dan pelajaran, maka mereka langsung menolaknp. Begitulah
memang pekerti mereka.

Wa i4ma qiila hhum anfiquumimmaa ruznqahtmulhahu qoalal la4ziirw
knfaruu lil ladziina aainanuu a nuth'imu mal lau ya-syaa-ullaahu
ath' amahut : Ap abih dilutakan lrq ada merelu :' Belanj alwtlnh s ebagian
dari apa yang direzekilan kqadamu oleh Allah', mala omng-omng lufir
in akan balik bertanya kqada omng-omng yang beriman: "Apalah lumi
raemberi mala n omng yang jilu Allah lrehqdaki, niscaya Allah memberinya
malanan?"

Apabila orang-orang musyrik disuruh menafkatrkan sebagian rezeki png
diterimanp dari Allah kepada orang-orang fakir dan orang-orang Islam png
memerlukan, mereka menjawab kepada orang )ang meminta itu: "Seandaiqa
Allah menghendaki, tentulah Dia telah memberi kecukupan rezrki kepada orang-
orang fukirmu dan tentulah Dia telah memberi makanan kepada mereka. Allatr
tidak berkehendak memberi kecukupan pangan kepada mereka, maka kami pun
tidak perlu memberikan apa-apa kepada mereka."

Ayat ini turun mengenai orang-orang musyrik Quraisy se'waktu para satrabat

Nabi Muhammad png fakir berkata kepada mereka: 'Berilah sebagian harta
yang kamu katakan milik Allah itu kepada kami." Orang-orang musyrik tersebut
berkata kepada orang-orang )ang telah beriman: 'Apakah kami perlu memberi
makanan kepada orang )ang sekiranla Allah berkehendak supap orang itu
mendapatkan rezrki, tentulah Dia telah memberikannla sendiri."

Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik tersebut selain berlaku
kikir, juga mengecam orang )ang menyuruh mereka untuk menafkahkan hartarya.

In afium illla fi dlwloalim mubiin : 'seberwrnya la nu @am musyrikin)
bemda dalam kcsesatanyang nyata."

hra musyrik itu berkata pula: "Kamu )ang menyuruh kami menafkatrkan
sebagian harta kami kepada orang-orangmu )ang miskin adalah perbuatan sesat.
Sebab, kamu menyuruh kami memberi reznki kepada orang )ang tidak diberi
rezrki oleh Allah."



r
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Demikian ta8ir a5at ini, jika dikatakan bahwa firman ini adalah sambungan

dari perkataan png diucapkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang

mukmin png telatr dijelaskan oleh firman Allah sebelum ini.

Sebagian atrli aBir berpendapat batrva firman ini adatatr firman png dituiukan

kepada orangorang musyrik. Maka malrmnya: I(amu, watrai orang{rang musyrik,

berada dalam kesesatan ]ang nlata, karena salah memahami maksud perkataan

"sekiranla Allah berketrendak, tenolah berbuat begini."

Orang-orang musyrik sering mendengarkan orang{rang mukmin berkata:

'seandainla Allatr berkehendak (Insf Allah), tentulah memberi kecukupan
kepada si Anu, tentulah terjadi ini... dan tenarlatr terjadi itu..." Oleh karena

para mukmin senantiasa mengaitkan hasil semua perbuatan dengan kehendak

Allah, maka orang-orang musyrik pun, untuk mengejek para mukmin, ikut-ikut
mengaitkan sesuatu dengan kehendak Allatl, tetapi dalam pengertian png salah.

Karena itu mereka bertanla: 'Apakah kami memberi makan kepada orang, )ang
sekirarya Allatr berkehendak supEa orang itu mendapat makanan, tentutatl Allatl
memberikan rezeki-Np." Untuk menunjukkan kesalahan mereka dalam

memahami ungkapan "sekiranla Allatr berkehendak (inrya Allatl)", maka Allatt
menandaskan batrwa "Wahai para musyrik, kamu benar-benar berada dalam

kesesatan )ang nlata."

Wa yaquthlou ,tutoo haa4ztl wa'ilu in hmtwn shoadiqiin : Dot mereka
juga benanya: 'Kryankah datangrya masa ancorutn ini (luri bangkit dan
silaa), jikn lumu memong orumg-ofimgyang bawr?'

Para musyrik berarya dengan nada mengolokolok mengenai hari bangkit
(manusia dihidupkan kembali dari kuburqa): "I(apan terjadirya hari bangkit
png selalu kamu ancamkan kepada kami, jika apa )ang kamu pkini itu benar?"

Maa yanzlturuuru illat slwilutaw wruhiddan ta'Hru&ultum wa hum
ya*hish+himuun = Mercka tidak menanti, melainkan srmu pekikan yang

memusrwhlan diriltya, sedanglan mercka kalo itu saling bertmgkar.E

Untuk menjawab pertanlaan mereka, Allah berkata: 'Mereka hanla
menunggu tiupan )ang pertama, )tsIlg sesudah itu seluruh penduduk bumi tiba-
tiba mati. Ictika itu, mereka tengah berbantatr-bantahan dan berselisih tentang

masalah dunia."

Diriwalatkan oletr Ibn Jarir dari Ibn Umar, kaUnla: '$angkakalx ditiup
ketika manusia sibuk de,qgan urusan masing-masiry. Ada )ang masifu dalam
perjalanan, ada png sedang berada di pasar, sedang tmar-me[awax harga barang,

dan ada png sedang berada di rumah masing-masing. Begitu mendengar suara

ri Kridon d€ogao S.43: ez-hlfuiuf, 66.
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tlupan sangkakah ),ang pertama itu, seluruh pendudttk bumi meninggal.' Inilatl
png dimaksudkan oleh firman Allah di atas.

. Fa lot Wta4hii'utuw tau-shiyotaw wa laa ilaa ahlihimyarji'arm : MaM,
mereka tidak bisa mqnkra suotu wosiat fun tifukpula dqa kanfuli kqada
aLli (kerufut) mercka.

Oleh karena kedatangan kiamat io berlangsung sangat @pat, bahkan lebih
cepat daripada jalannla cahaya, maka mereka tidak mempunpi kesempatan
membuat suatu wasiat mangenai urusan masing-masing. Mereka juga tidak sempat
saling berpesan dengan seseman),a. Jika mereka berada di luar rumatr, maka
mereka tidak dapat kembali ke rumahqa. Ketika terdengar suara sanglakala itu,
mereka langsung jatuh bergelimpangan.

Wa nufi*lw fsh shwrt fi i4?to hwt mfiul qitu+si ilu mbbihim
yansiluun : Dan dit@lolt sangkalala, maka konton nweka kclwr dari
hrbur masing-masing mau$u kqado Tfuhanttya.u

Sesudah seluruh penduduk bumi meninggal dunia akibat tiupan sangkakala

)ang pertama, maka ditiuplah sangkakala png kedua untuk membangkitkan
mereka dari kuburrya masing-masing. Pada trupan sangkakala lang kedua inr,
mereka pun cepat-cepat bangun menuju Allah untrk menerima hisab (perhitungan
amal) dan pembalasan.

Qaaluu yoa woibnoa mot fu'fiwua mim nwqadfuua : Mercka berkata:
'Celakalah kani, siqakah gerunganwry maryhidrykm kqtfuli kotni dari
tidtr kani?"

Pada wakm mereka di[engkitkan dari kubur masiqg-masing, orang-orang
kafir berkata: 'Lihatlah nasib kami png malang ini, siapa png menghidupkan
kembalikami dari tubur kemi?" Merckabertan5as€peni itu, mengi4gat Oansyatrya
huru-hara lang mereka hadapi.

Abu Shaleh meqatakan bahm setelah tiupan sangkakala )ang pertama, maka
azab terhadap semua isi kubur dihentikan dan mereka merasa seolaholah sedang
tidur nyeryak. IGrena itu, ketika mereka dihidupkan kembali dari kuburnya
sesudah tiupan sangkekelx png kedua, mereka pun bertarya: "Siapakah yang
membangunkan kami dari tidur kamiT'

floa4zna nu wa'fur rulnuaru wa sMaqal muuallauot = hilah Wg
dijanjikan oleh AIM dan bqwrW (qa yng dkfrohn) oleh pam rusul.

16 l(eifum dc'Um S.il: elMe'rrli, 43.
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Apa png kamu lihat, itulah ]ang tclah dijanjikan oleh Allah datulu dan apa

fng diberitahukan oleh Rasul yang daUng kepada kita mengenai janji dan

ancamannya, )EIlg ternlata benar adan5a.

Shlhasil, kamu tidak perlu benan5a temang siapa png menghidupkan kembali

(membangf,itkan) kamu sekarang ini. Yang perlu kamu insafi adalah kejadian

bangkit )ang penuh dengan huru-hara ini.

Ada png meriwa5attan bahwa )ang dimaksud dengan 'sangkakala" di sini

adatah tcriakan malaikatlsrafil yang sangat keras, png berbunyi: 'Wahai tulang-

tulang )ang tclah hancur, urat{uat }ang telah putus, dan rambut png sudatt

lebur. Allah memerintahkan kamu supEa berkumpul kembali unok menerima

kepuosan-keputusan ]ang adil. "

In kurut ittu shoilfiort wodridotan tu i47to hwm iamii'nl ladailua
muh4twruwt = I'ifulc fu ywg danikian itu neloinkon lutw sau teriaknn

@ekikan) saia, makn rtfu'tifu mercka dihtnpulkan di hadopan Kami.tT

Mengembalikan mereka dalam keadaan hidup sesudatr mati harSatah dengan

saur tiupan sangkakalx saja. Sesudatr iur berkumpullah semua manusia di hadapan

IGmi (Allatl) untuk menerima hisab @erhinmgan amal) dan pembalasan (masuk

suga atau neraka).

ful yawu loa tuhhttu rufstm syoi4w tw lu tdqturu ifu ntu htttwt
ta,malum = fufu lari ini tidak sedikit oftmg WnS dianiarv dan karnu

tidok ditutttut fuh4 nulahkan otos qa ywg kotrw koiakan.

Pada hari kiamat itu, Allah meqrelesaikan semua macam perkara dengan

seadil-adilqa. Tldak ada manusia png dianiaja. Tbgasqa, tidak ada orang )ang
patralarya bakal dikurangi &n mereka tidak diberi pembalasan, kecuali didasarkan

pada png mercLa kerjakan di dunia atau tmnrk mengimbangi apa png telatt

mereka kerjakan di dunia.

KESIMPULAN

palam Eat-qat ini, Allah menjelastan bagaimana orang{mng kafir berpaling

diri dad ayat-a56t yang dinrunkan oleh.dllah, png meng;andung ancaman )ang
hams mercka perhrtitan. Sesudah ihr, Allah menjelaskan bahwa di antara

perbuaUn mer€ka yarg tidak baik adalah tidak memiliki belas kasihan terhadap

sesama makhluk Allah. Allah juga me{elaskan pekerti orang-orang musyrik,

Firr: meqgingtrari bangtit (manrsia dihidrpkan kembdi dari kubur) dan meminta

teOataqgan hari banglit diperccpat jika memang benar adanya. Pada akhirnla,

r7 Kailhdqtp S.f6: eNrtl, 7; S.79: PNlzi'ul' 1914.
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Allah menerangkan bahua bangkit itu pasti terjadi, tetapi kejadiannp dengan
tiba-tiba. Hda saat iulah, mcre&a dengan cepat{€pat keluar dari kuburnla meruju
suara )ang memanggikUa dan waktu itu mereka menangisi nasibqa setelatt
menlatsikan azab deqgan mata kepala sendiri bahwa azab itu memang benar-
benar ada.

875

G5)sesunoseuhnr"rx|l.oji,H;,,ff ;IaA#U**AtgJVWt)
Mercfa bersenang:senang di dalamnya.

6ipiJr{$;Sr

@6$:v9il%

V:6V

't$*trffil{i}wu#wr
@'t$$i,:Cf il

tr Krilh.tcnf t g- 1prl S.37. llh-Shrtr4i
I Krih dcngr" S.19: Itdrym, 62.

(56)Mereka dan ister
tutukdibawah*J#"ffii-H::lx:{6r4ffJte$q$;;t#
bersantai di aas bangh dan tempat
tidur.tt

(5ADi dalamnya mercka memperolch
buah-buahan dan mcmpcroleh scmua
apa png mereka inginkan.

(58) Mereka diberiucapan sclamat sebagai
suatu ucapan dari Allah png ivlaha
Ickal rahmat-Nla.,'

(59) Dan dikatahn bpada golongan tc&ra:
'Berpisahlah kamu pada hari ini,
j*ga. bcrcampur dengan orang{rang
mukmin, wahai orang png berbuat
jahat."

(60)Apafah Ahr belum mc,merintahkan
lamu, wahai anak Adam, srpala tidak
mcnyembah setan, scbab sctan itu
mcnryalan musuh png n5raa bagimu?

(61) Dan supala lamu mcryambah Aku.
Imlahjalan pnglunrs.

(62)Dan sctan scsungguhnya telah
mcnlesatlan baryak malthrk di antan
lamu. Maka, apakah tamu tidak mau
mcmahamiqlA?
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(63) Inilah jahannam yang dijanjikan
bpadamu.

(64)Pada hari ini masuklah ke dalamrya
disebabkan kamu tclah berlaku kufur.

(65)Pada hari ini, IGmi runrp mulut
mereka, lalu tangan mereka bcrbicara
dengan Kami dan kaki mcrcka
meqalsikan apa ]ang telah mereka
perbuat.a

'$"f:;i8,411$i

@5i1Ki&i$;tw$L
'g$vig;d"{eJ;;st

@'oi-K-bgY-:#J|{6;

TAFSIR

Intw ashiaabal jannatil yawu fii syughulin fu&illut t : Seswg gnfuya
pada lwri ini, pam pmghuni surya dalan kesibukan. Mercla benerung-
setung di dalatnnya.

Untuk menanrbah penderitaan orang{mng kafu, maka ditegaskan pula kepada
mereka bahwa pada hari akhirat tersebut, para penghuni surga hidup dengan

tenang, hidup penuh kenikmaun, den tidak memikirkan keadaan orang-orang
musyrik.

Eum wa awaajulrum fii zhilulin'abl arua-iki muttakiqan = Merclw
dan isteri masing-masing fud* di fuwah ruwgan Wry rindang, benaruai
di ans bangfu dantorya tidtr.

Mereka dan isteri-isteri mercka berada dalam naungan pepohonan png
rindang, duduk santai di atas bangku-bangku dan tempat-tempat tidur, bercakap-
cakap dan menikmati berbagai macam kenikmatan rezeki.

Lalnon fiiluafatAnawy wa lalnsn maayodda'un : Di fuhtnrta mercla
ma nperuM Ad,+uolro, dot manperuM sqrua qa WW merclw inginkan.

Mereka memperoleh berbagai macam buah-buahan png sedap dan lezat,
dan enak rasanla. Bahkan, mereka juga memperoleh apa saja lang mereka
inginkan.

Salumrn qaulan nrdr rubbir rulrttn : Mercka diberi ucqan selamat
sebagai suotu ucqon dari Alloh yang L&ala Kckal mhmot-W.

Apa png mereka iqginkan iu adalah salam dari Allah, png disampaikan
kepada mereka untuk memuliakannJa. Salam Allah itu mungkin disampaikan
deagan perantaraan malaikat dan mungkin langsuag oletr Allah sendiri.

! Keithdeog.' s.41: Ilu&.hih8 S.55: eRrhrm; s.7: rLA.rf,46,50.
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Pengertian salam adalah mereka terpelihara dari semua hal png tidak
disenangi dan mendapattan semua png disukai.

Wam taarul yaurna ayyulwl mqifimurn : Dan dilutalan kqada golongan

lcedu: *Beryisahlah konupada lart ini, jangan bercampur dcngan omng-
omng mulonin, walni orung yng berbuat ialat.'4t
IGpada golongan penghuni neraka dikatakan: "Berpisahlah kamu dari para

mukmin dan masuklatr ke neraka, tempat png telah diperuntukkan kepadamu."

Pemisatran penghuni neraka dengan penghuni surga dilakukan setelah mereka

semua dikumpulkan di suam dataran Sang luas. Sesudah inr, orang-orang mukmin
dibawa ke surga. Mulai saat itu, orang-orang png berdosa tidak lagi dapat

berkumpul dengan orang-orang mukmin.

A lam a'had ilaihnn yaa banii aadanw al laa ta'budnsy slai4hoaru :
"Apalah Afu belum meneriwahkon kamu, walwi atuk,4dam, supaya tidak
motyembah setan?"

IGmudian sebagai kecaman dah teguran terhadap apa )ang telah mereka

lakukan, maka Allah mengajukan pertanlaan kepada mereka:'Apakah Aku belum
memerintah kamu untuk tidak meryrembah setan, wahai anak Adam?"

Allah memerintahkan kita supa5a tidak meryembah setan, dengan memberi
ilham kepada kita berupa kekuatan ekal, fitrah png sehat @ati nurani), dan

dakwatl Rasul png semuanla mengajak kita untuk menlrcmbah Allah dan tidak
menyembatr setan. Sebab, Allatllah png berhak disembatr karena sebagai Sang

Pencipta dan Femberi banpk nikmat.

Intwhuu lakum 'duwwann muhiin : *Sebab saan itu merupalan musuh
yang nyota bagimu.'

Allah melarang bani Adam (mamsia) menyembah setan, karena setan memang
merupakan musuh )ang nlata bagi manusia. Setan dahulu telah mencelakakan

Adam, bapak dari seluruh umat rumusia, dan sejak itu terus-menerus berupala
menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam kesesatan.

Wa ani'bndunii : Dan sryow konu nmyanbah Ahr.

Sembahlah Aku, tegas Allah. Thatilah Aku, kerjakan apa png Aku
perintatrkan, dan jauhilah apa )ang Aku larang.

Eat4znn-shitw4hwn mustaqiim = Irulah ialan yang hrtu,

2r I(ailbndcrEtn S.37: drfrrftrt, Zl; S.30: rho, 14.
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Menpmbatr Allatr tanpa menlekutukan dengan sesuatu lang lain, menaati-

Np, dan meqiauhi setan adalah jalan png lurus. Itulah agama png benar, png
datang dari TUhan semesta alam.

Wa la qad a4lulla mhhm jibilbnkt+siimn : Setan saungguhnyatelalt
nenyesatknil fun)nk moldtluk di anam lannu.

Setan itu sungguh menghambat banlak makhluk untuk menaati Allah dan

telatr membana banlak manusia kepada jalan yang mempersekutukan Allah.

A falam takuunuu ta'qiluun : Malu, apalcah knmu tidak mau
memalnninya?

Apakah kamu tidak menggunakan akal untuk memahami mana jalan )ang
mendatangkan keselamatan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan
png menjerumuskan kamu ke dalam azab Allah?

flaa4zihii iahanrumul latii fz.nrtnnt tuu'aduun : Inilah jalwtrwtn yang
dijanjilan kqadanu.

Inilah jatrannam, fng dijanjikan untuk kamu, png datrulu kamu dustakan.

Ish-bttlwl yaurru binoa hntum takfwuun : fuda lnri ini masulclah
kamu lre dalawtry dkebablun katru telah berlafu fufur.

Maka, sekarang rasakanlatr panasnla api neraka dalam suhu png sangat

tinggi. Tlnggallah kamu di dalam neraka disebabkan oleh sikapmu di dunia dattulu,
png mengingkari Allah dan Rasul-Np.

N yauma ruHt+ima' alu afwaaltihim wa tufullimfiua oidiihim wa tosy -
hadu arjutuh.um bimaa kaanuu yaksibuun : @lnri ini, Kami nnry
mulut mereka, lalu tangan mercka berbicam aensarfikonti don kab mercta
menyalaitant apa yang telah mercka perbuat.

hda hari itu, orangomng kafir meryangkal semua dmp;Fngtfldhka kerjakan

di dunia. Mereka pun bersumpah bahua dirinla tidak pernah melakukan dosa-

dosa itu. IGrenanla, Allah menutup mulut mercka sehingga tidak dapat bicara
sepatatr kata pun. Sebaliknya, Allah menyuruh anfigoa-anggoa tubuh mereka

untuk berbicara tentang dosa-dosa png diperbuatnla, seperti tangan dan kaki.

Ada rina5at png menpbutkan bahwa pada saat itu mereka mengingkari
semua apa )ang telah mereka kerjakan di dunia. IGrena itu, para tetangga,
keluarga, dan sanak frmiliqa akan menjadi saksi atas perbuatan mereka dengan
sumpatr bahua mereka benar-benar mempersekunrkan Allah. Mendengar berbagai
kesaksian inr, maka mereka pun berkata: 'Pada hari ini akn tidak mau menerima
kesaksian dari siapa pun, kecuali kesaksian dari aku sendiri. " Allah pun menunrp
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mulut-mulut mereka dan memerintatlkan kepada anggoa tubuhnla untuk berbicara.

'Berbicaralah engkau. " Maka, anggoul tubuh itu pun menuturkan apa )ang telatl

mereka lakukan.

Apa rahasianla T\rhan menjadikan tangan dan kaki bisa bicara sebagai saksi?

Ya, karena tanganlah png mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan kaki ikut

hadir ketika itu. Karenarya, perkataan tangan sebagai ikrar, sedangkan perkataan

kaki sebagai saksi.

KESIMPULAN

Dalam alat-a1at ini, Allatr menjelaskan apa )ang telah Dia sediakan untuk

orang-orang png berbuat kebajikan dan orang-orang png berbuat kejahatan

(kemaksiatan) pada hari kiamat nanti, baik berupa pahala maupun siksa, untuk

menggembirakan dan menakuti. Sesudah itu Atlah menjelaskan keadaan orang-

orang )ang berdosa pada hari kiamat, pifu: mereka dipisahkan dari orangorang
png beriman. Sebenarnla, orang-orang kafir.ri621 ekan mengalami hal itu,

ieanOainp mereka mengikuti para rasul, bukan mengikuti setan. Feristiwa-

peristiwa png dialami umat-umatterdatrulu cukup menjadi pelajaranbagi mercka.

naOa attrirnp, Allah menjelaskan batrwa mereka akan berdiam di dalam api

neraka dan pada hari itu mulut mereka tidak dapat berbicara. Hanla tangan

mereka png boleh berbicara, sedangkan kaki mereka menjadi saksi.
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(66) Dan jika I(ami kchendaki, tontulah
kami telah memhrlelan mata mereka,
lalu mereka berlomba-lomba mencari
jalan, maka bagaimana mereka bisa
melihat.

(67) Dan jika IQmi menghendaki, niscala
IQmi bekukan mertka di temPatrya,
sehingga mereka tidak sangguP
berjalan terus dan tidak dapat kcmbali
lagi.

(68) Siapa yang IGmi panjanglon umumya,
niscap Kami tembalitan keiadiannya,

apalah mereka tidak memahami?z

tji$:6"reffreVffifiS
@.aiAivgvlr
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TAFSIR

Wa hu ru,-syo,,-u la ttumasnoa 'olu alunihim fas Ubaqush shiru4lw

fa annaa yub-shiruun : Jika Karni kchendaki, tentulah Kani telah
- 
mqbunlwt mala mereka, lafu mercka berlombalomba menmri i alan, rnola

bagaimarw merela bisa melilwt?

Seandainla Iqmi (Allatl) menghendaki, tentulah Kami menyilsa mereka

karena kekafirannla' lalu IGmi jadikan mereka sebari orang )ang buta' sehingga

tidak dapat melihat jalan, walaupun jalan itu telatr biasa mereka lalui.

Wa bu ru-sy oaqt ta rrra;v akltnootnnn' olat mokaarutihim Ia mas ta-thaa' au

mu4hiyyaw wa laa yarii'uun : fifu Kani mmghendoki, niscaya Kami

befulan mercla di taryAnya, sehing ga nweka tifuk sang grry beri alot terus

dnn tidak dopat kctnbali lagi.

Seandairya l{ami meaghendaki, tennlah IGmi dapat menukar keadaan mereka

menjadi tebih buruk. Misalrya, IGmi mengubatr kejadian mereka menjadi kera

dan babi. Mereka tetap berada di tempatrya mengerjakan berbagai macam

kejatratan (kemaksiatan). Mereka tidak bisa lari aAupun mundur. Tbtapi Allatt

tidak melakukan hal itu, karena Dia itu Matra Ratrim dan Maha Hakim.

W mannu'ammirharunal*is*ufl kfdqf : Siqawtg Konipaiansknt
umurnya, niscay Koni kemhlikan keianiorurY.

Orang-orang pUg kafir inr berkata: 'Jika umur kami dipanjangtan, tentulatt

kamiakarberbuatini .. rlan ini.." Untrkior, Allahpunmengingatkan: 'Semakin

kamu berumur lanjut, kamu semakin temah, dan makin tidak berd4a."

A \aloa ya'qiluun : Apakatt mercka tia* nwnatwnil

Apakah mereka tidak memahami bahva semakin panjang umur justru semakin

lematr fisikrya. Mereka semakin tidak mampu bekerja. Sebenarnya, IQmi telah

menghidupkan mereka dalam jangka wattu ]ang memungkinkan mereka

,e.Uanas, memikirkan, dan menambah amal. Mercka tidak melakrkanr5a. IGmi

mendatangkan rasul-rasul trGmi, tctapi mereka tidak mau mengihttitrJ6. IGrena

itu, memanjangkan umur mereka tidaklah memberi fredah.

KESIMPULAN

Dalam alat-alrdt ini, Allah menjelaskan bahwa akibat rahmat-Np yang

disampaikan kepada para hamba-N1a, make Dia tidak me'nyiksa orang{ang
kafir iewaktu masih hidup di dunia deqgan sitsa yang bcrat. Allah tidak
menghilurglan penglihaan mercka, misahl5,a. Allah tidak mengubah bemtk $buh
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mereka, tidak mengubah rupa aau jenisnya. Allah juga mcqielaskan bahya tidak
ada fredahqa memanjangkan umur mereka, karena semakin bertambah lanjut
usianla, mereka semakin lemah frsiknfa. Umur png diberikan kepada mereka
sebenarnla telah memungkinkan mercka beramal.
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(69) IGmi tidak mengajar qrair kepada
Muhammad; dan tidak pantas grair itu
baginya. Al{ur'an tidak lain adalah
zikir dan bacaan )ang nlata.

(70) Agar dia memperingatkan orang png
hidup jiwanya; dan tetaplah penetapan

Allah atas semua orang kafu.

(7l) Apakah mereka tidak mclihat bahwa
IGmi telah menjadikan untuk mercka
sebagian png dibuat olch tanBan-
tangan Iqmi, )aitu binatang t€rnak,
lalu mereka memilikir5a.

(72) Dan l(ami jinatta', 6;r"tang-binatang
itu unnrk mercka. Scbagian binatang
itu dijadikan sebagai kcndaraan dan
sebagiannya unmk dimakan .

(73) Dan bagi mereka, binatang-binatang ihl
bermanfiat dan menrpakan sumbcr
minuman. Apakah.mercka tidak mau
mensyuhui-Nla?

(74) Dan mereka menjadikan tuhan (se-

sembahan) selain Allah, agar tuhan-
tuhan itu mcnolong mereka.

(75) lirhan-fihan (sescmbehen berhala) itu
tidak sanggup menolong mercka.
Padahal para musyrikitu tcnara png
dihadirtan di dunia untuk mcnglfiid-
mati tuhanmcrcka.

(76)Maka, janganlah ucapan mereka
menggelisahlan famu. Sesungguhrya
I(ami mcngctahui apa png mereka
sembunyikan dan yang mcrcka
n)ratalan.
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TAFSIR.

Wa mu 'abmnaahusy syi'm = Kani tidak mengaiar syair kepada

Muharund.

Al-Qur'an itu bukantah s1air, karcna Allah mengajarkan al-Qur'an kepada

Muhammad.

Firman Allah ini adalah bantahan rcrhadap Udtlhan orang-onmg musyrik

png mengatakan bahwa al{ur'an adalatr s}air dan Muhammad adalah seorang

perryair. Mereka menuduh bahwa at-Qur'an inr hanla susulun atau karangan

png dibuat-buat oleh Muhammad, bukan susuum wattyu.

AlQg'an adalah kitab png mengandgng tentang adab, aktrlak, hikmah,

hukum, dan perundang-undangan, baik secara perorangan maupun secara

bermasyarakat.

Wa nu yambt*hii laluu = Dafl tidakpanns syair iru baginp.

Tldaktah layak Mlhammart ditufuh seb4gai seorang ahli spir. Sebab, syair

inr bernuansa hava nafiu, sesuai dcngan matsud png diharapkan oldt pembuatqa

atau unok melepaskan dendam hati kepada suatu goloqgan, sedangf,an spriat

dan hukum Allatl ihl bersih dari hal-hal itu.

Allah telah menjadikan Rasul-Np sebagai seorang ya11g ummi (tak bisa

membrca dan menulis) untuk menjadi huiiah (arggmen) atas omng{rang musyrik.

Artiqa, dengan sifrt png ununi, omng musyrik tak bisa beginr saja menuduh

bahwa al-Q5'an itu buaAn Muhammafl. Allah juga meqg@angi Nabi bersptr,

agar orang Quraisy tidak dapat menuduh bahwa at-Qur'3II inr susunan sendiri,

bukan wahyu llahi.

In huwa iJtoa dzibaw wa Qrunwfl muhiin = Al-Qur'an iU tidak lain

adolalt zikir fun fumm, Wg nwt*.

Al-Qur'an berisi pelajaran-pelajaran fng diwahyukan oletr Allah untuk

menunjuki para hamba kcpada semua hal yang memberikan manftat, baik di

dunia aUupun di akhirat. AlQru'an'turun dari Allah dan bukan sebagai tutur

kata manusia.

Ltywidm rruntruru rroyprt = Agar dia maryeringakan orury Wg
HtWiiworry.

Allah mcnuruntan al{ur'an kepada Muhammad untuk memperingatkan

orury fng hidrp jiwanla, lang tcmng mata hatirya, dan tidak mempuryai nafsu-

nafiu angkara murka yang menolak kebenaran.
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Wa yahiqqal qaulu'ahl kufiriin : Dan tetqlaL ketaqan Allah atas
semua omngyang knfir.

Kalimat azab ditetapkan kepada semua orang kafir png diserupakan dengan
orang-orang png sudah meninggal, karena mereka tidak mempunpi jiua png
dapat menghalati kebenamn al-Qur'an pry dinmnkan oletr Allah.

A wa lam yaruu annot khahqrua bhum mimmaa 'amilat aidiirua
an' oaman fahun bhaa maalikuwt : Ap akoh meruka t idak melilwt bahw a
Katni telah ma$adikan untuk mercka sebagian yang difun okh tangan-
tangan Kam| yaitu biruWtg tenok lalu mercka memiliWa.

Apakah orang-orang musyrik itu tidak menyzksikan bahwa Kami telatr
menjadikan binatang-binatang unta, lembu, kambfuE, sapi, dan sebagainla, png
dapat mereka manftatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingonn)a, dengan
kodrat dan iradat IGmi tanpa memerlukan adaqa penolong dan pembantu. Allah
pun telah menaklukkan binatang-bintang tersebut ke bawah ketrendak mereka.

Wa dznllahaalua lalum fa mhfiaa ruhuhulum wa minlut ya'kuluun:
Dan Kami jirwt:kan birutang-binanng in urm* mercka. Sebagian bilutang
iu dijadikan sebagai kendarum dan sebagiantp dinukon.

Kami telah menundukkan binatang-binatang ternak itu ke bawah kemauan
mereka. Di antararya mereka pergunakan sebagai tunggangan dalam perjalanan
(transportasi) dan menganglut barang-barang. Ada pula yang mereka makan
dagingqa, dan mereka manhatkan miqakrya.

Wa loluon ftiluo nwuafi 'u wa rna-syaorlbu : Dan bagi me rcka, binanng -
binaang itu fu@ad dan nwtryakan sumber minwun.

Mereka juga memperoleh beberapa qiltfart png lain, pitu manftat kulitnla,
bulunya, dan dapat pula digunakan untuk membajak (menggarap saumh) dan
unok memutar kincir angin guna menaikkan air. Di samping inr, mereka juga
bisa mendapatkan air susunla untuk minuman png lezat.

Afi loa yasyhawn : Apakolt nurckn ttdokmou matsyufuri-W?

Apakah mereka tidak mau mensnrkuri nikmat-I(n )ang telah Aku curahkan
kepada mereka dan apakah mereka tidak mau mengesakan Aku serta
mengkhususkan ibadatqa unhrk diri-Ku sendiri?

Wot ta*lu4ua. mk dwfuaht oallhaal b'allalnon lwFsluruwt :
Dan neruka rnqiufrkon tulail $esanhlwtt) sehh AlM, agar tulwn-tulutt
iunaolong nercka.
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Omng-omng musyrik telah mengangkat beberapa dew'a (berhala) png mereka
sembah sebagai tuhannJa, dengan harapan dewa-dewa itu menolong dirinla untuk
menolak bencana serta mendekatkan mereka kepada Allah.

Iaa yasnilfii'tilfiio nash-mlnmt : Tttlwn-tulwtt (sesembahan berlala) itu
tidak sanggtry maalong tneruka.

Mereka tidak mengetahui bahua dewa'dewa itu tidak sanggup memberi
manftat dan mudarat kepada dirinp dan tidak sanggup menolong seseorang.

Wa hwt lahwtiwfion muh4lwanot : fudohal pam rutsyrtk iru tuntam
yang dilwdirkan di dtnia wtr* mmgiltidruti tulwt mcrcka.

Sebenarrya, orang-orang musyrik imlah png menjadi tentara dewa.dewa di
dunia. Mereka membela berhala-berhalanla dan membenci orang{rang }ang
tidak menyutai berhala-berhala itu. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri tidak
mempuqai kekuasaan apa-apa.

Fa laa yahzunka qauluhum : Mafu, janganlah ucapan merelca
menggelisahkan kamu.

Oleh karena keadaan png seUenarnla adalah seperti )ang telah dijelaskan,
maka, engkil Muhammad, janganlah bersedih hati ketika dikataken batrua engkau
adalah seorang ahli spir. Sebab, engkau tidak pernatr berspir. Mereka berbuat
seperti itu, tarena mendustakan syat-ryatAllah dan kenabianmu.

Iwua tu'hmu nu yusirrutou wa ntu yu'lintsu, : Seswgguhtyv Kani
motgaahui qaryg mercka sembwryikan danyang mercka nyatakan.

Yang sesungguhrya mendorong mereka mengatakan hal itu kepadamu adalatr
karena kedengkian mercka kepadamu. Sebenarqa, mereka mengakui bahwa al-
Qur'an bukanlah syair dan tidak menprupai sprr dan e4gkau brrkanlah seorang
pendusta. Ringkasry6, tr(atrri mengetahui rahasia mereka dan Icmi mengetahui
apa )ang mereka lahirkan. IQmi akan memberi pembalasan kepada mereka sesuai
dengan amalan ma^sing-masing.

KESIMPULAN

Dalam tyat-tyat ini, Allah menjelaskan tcntang kerasulan Muhammad dan
bahva al-Qur'an png diturunkan kepadaryaadalah ualryu Ilatli, bukan gubahan
spir. Orang-orang musyrik, makin bertambah kesesatannla dan makin rckun
memuji berhala, karena mereka mengfiarap bahwa berhala-berhala itu dapat
memberi perlolongan kepada dirinla.
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(77)Apakah manusia tidak mclihat
sesungguhqa I(ami telah menjadikan
diri mereka dari setercs mani? lbtapi
kemudian manusia menjadi pencntang

)a4g nlata.

(78) Dan dia mcmbut perumpamaan unnrk
IGmi dan dia melup, kan kejadiannlra.

Dia berkata: 'Siapakah yang
menghidupkan fcmbali tulang-urlang,
padahal dia telah hancur?

(79) IGtatantat :'\6ng menghadapfanrya
adalah Tthan )ang telah m€njadilannla
pada pertama kali; dan Allah itu
mengetahui segala apa yang Dia
jadikan."

(80) Yang menjadikan untukmu api dari
pohon-pohon png masih hijau, malal

tiba-tiba kamu dapat meryalakan api.

(81) Apakah Tbhan ydng telah menjadikan
langit dan bumi tidak berkuasa
menjadikan makhluk seperti mereka?

Ya, berkuasa. Allah sungguh sangat

berkuasa menjadikanrya lagi Maha
Mcngctahui.

(82) Sesungguhnjra, keadeen Allah, apabila
Dia menghendaki scsuatu cutuplah
mengatakan 'kun' (adilah), lalu
jadilah apa png dikehendaki inr.

(83) Maka, Maha Suci Ttrhan yang di
tangan-Nlalah milik segala sesrutrr dan
kcpada-Nplah kamu akan dikcm-
balikan.

ilfl'V,f*YVtiv:'!r;;It
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TAFSIR.

A wa lam yarul izsarrn amu klubqnultu nln ruth-fitn $ idzru luna
klw-shiimwt mubiin : Ap akah narusia tifuk melilw s anng gultttyv Koni
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telolt n qiadikot dii ttw*a furi saaes nuri? Tetqi kotudian marusia
ma$adi pawung Wry ntuto.B

Mengapakah orang-orang ]ang mengingkari adanp bangf,it tidak mau
mengambil dalil lain png menegaskan bahwa begltu mudah bagi Allah untuk
menghidupkan kembali mereka seperti keadaan semula? Ibhan yang menjadikan
manusia dari setercs mani (spcrma), kemudian manusia inr menjadi manusia

)ang sempurna, )ang lalu menanang Penciptanlar senggu, mengembalikan
manusia itu sesudah kematiannla dan sanggup memperhitungkan (me4ghisab)
pekerjaan manusia itu serta memberikan pembalasan.

Wa dlwaba lanaa ru4salaw wa naniya klulqar,au qaab nay yultyil 'i-
zluama wa hiya rumiim : Dan dia membua perurnparruw uffiuk Kami
dm dia nulryakan kej adionnya. Dia berkan: " Siqakah yng mmghidqkan
kenfuli tulang-rulang, padolwl teW hancar 7
Manusia itu menjelaskan suatu hal png ganjil untuk meniadakan kodrat

I(ami mengenai penganbalian hidup mere&a sekali lagi, dengan katan5a: 'siapakatr
png menghidupkan tulang-tulang png sudatr remuk ini?" Manusia itu lupa
bagaimana IGmi telah meqiadikan merekapada permulaannla. Bukankah mereka
hanla berasal dari setercs air mani, lalu IQmi jadikan mereka sebagai manusia
png sempurna?

Ada riwaSat png menyebutkan bahwa sebagian orang musyrik sepeni LJbay
ibn Khalaf, Ash ibn Wail as-Sahmi, menrbanatr keterangan Nabi dcngan membaua
tulang-tulang )ang telah remuk io. Salah seonug di antara mercka berkata: "Ya,
Muhammad, apekah menurut pendapat T[an, Allah bisa menghidupkan tulang-
tulang yang sudah remuk ini?" Nabi menjawab: "Benar, Allah akan
membangkitkan engkau dan akan memasukkan engkau ke dalam neraka."
Berkaian dengan hal ini turunlah aW78 tersebut di atas.

Qtlytrttyfrtut la4zii an+ya<Iua awvala nanuiw w lttma U Wfr rulqin
'aliim : KatakanW: "Yong maghifuqkawtw adololt lUlnn Wg teloh
mmj adikan merckt p ada p ertma kali ; dott Allah in mmgaalui s e gala q a
yttg Dio jadikan.

Jauablah pertan),aan orang itu: 'Yang menghidupkan adalatr Allah yang rclatr
menjadikan dia pada permulaanrya, sebelum nilang i$ hancur-lebur. Allah
me4getahui semua makhluk-Nla menurut ben6k png tclah lalu.'

23 Ksilh diE4grn S.7: a}lvfusdert, m,/l,Xl.
2. K.itu dGrEp S.32: r+Sqildl 4 3.56: r}W.rqi'rh, 47-{8.
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Al la4zii ja'ab lahon minsy sy$aril am4fui noaran fa i4zto anfiim
minhu tuuqiduun : Yong menjadikanurtulonu qi daipohonpohonyng
masih hijau, nwla tiba-tiba kamu dqat matyalakan api.

Dialah, Allah png telatr menjadikan pohon itu hijau dan indatr, kemudian
pohon itu dijadikan sebagni kayu api pqg keri4g untuk menghidupkan api. TUhan

)ang sanggup berbuat demikian itu tentu berkuasa pula mengerjakan apa png
dikehendaki-Np dan tidak ada png dapat menghalangi-Np. Sebab, Ttrhan lang
menimbulkan api pada kayu png hijau, tentu lebih berkuasa mengembalikan
kayu yang telah kering itu menjadi hijau kembali.

Ada png mengatakan bahwa taftir a5at ini adalah: Tbhan png berkuasa
menjadikan api pada kayu png masih hijau dan kayu png masih hijau itu dapat

kamu ryalakan. Memang terdapat beberapa macam pohon 1ang apabila sedikit
saja bergesekan, dapat menimbulkan api, padahal pohon inr masih hijau dan

berair.

A wa hisal lo4zii klubqas samoawuti wal ar4lw bi qoadiin 'aloa ay
yakh-luqa milahlrurn bolot wa hwal klwllatqul 'aliim : Apakah Tliun
Wg telal, ma$ adikan langit dan bunti tidak furhnsa ma{ adikan mokltluk
s q eni mercka ? h, berlons a. Allah smgglt sangot berhnsa mo{ anikarutya
lasi Maln Mangenhui.u

Bukankah Ttrhan png telah menjadikan langit dan bumi png besar-besar
itu dan besar pula keadaanrya, berkuasa menjadikan makhluk png seperti insan
png kecil dan lemah jika dibandingkan dengan langit dan bumi? Allah berkuasa
menjadikan png demikian itu, batrkan Allahlah, I\rhan png menciptakan segala

alam dan T\rhan png Maha Mengetahui.,

Inrumaa amruhwr i4zto uudo syivrln oy yqafu hluu hmfay&utttt=
Saunggulvrya, kcadaan Allah, ryobila Dia mmghmdaki sutmu cu@lolt
nengatakon ohot' (iadilah), lalu jadilah qapry dikehendaki in.

Urusan Allah, apabila berkehendak unnrk menjadikan sesuatu, maka a*uplatt
mengatakan nhtn' (adilah), lalu terjadilatr apa png dikehendaki-Np itu.

Apakah Allah harus mengucapkan laful'htt" atau tidak? Hra ulama salaf

menyerahkan hal itu sepenuhnla kepada Tbhan. Jumhur ulama berpendapat bahua
tidak ada lafrl' hut". Hanya png dimaksudkan adalah menamsilkan belas (akibat)

kodrat Allatr kepada apa )ang dikehendaki-Nla, )aitu dalam sekejap terjadilatt
apa )ang dikehendaki-Nf .

2t Kaidon dmgao S.23: al-Mu'mimrn, 57; 5.46: d-Ahq.d, 33.



luz 23 Strat 36: riaasiin 3+37

Fa sub-hat ul lo4zii Wadihti nalahatu lafi sydirn : M*a, Mola
Suci Tblantyang di tangaq-l,fyahh milik segala sesudu.

Maha Suci Allah png dalam tangan-Nla kepemiliken segala sesuafir denSm
sempurna serta )ang memegang kunci langit dan bumi.

Wa ibihi twja'uot : Dan kqada-Wah konu akn dikstrfulikan.

I(epada Dialatr kamu dan segala urusan dikembalikan. IQrena io sembahlah
Allah dan bertasbilah serta tauhidkanlah Dia. Maha Suci Allah dari segata apa

lang mereka persekutukan.

KESIMPULAN

Dalam a5at-a)at ini, Allah menjelaskan huiiah png menrnjuk kepada kodrat-
Np. Sebagian manusia memang memandang mustahil Tbhan berkuasa
menghidupkan kembali (membangkitkan) manusia sctali lagi. Mercka io lupa,
bagaimana dirinp dijadikan pada permuhannla. T[han yang berkuasa
menghidupkan api dari pohon png hijau, berkuasa pula mengembalikan hidrp
sekali lagi. llang lebih besar dari kejadian manusia adalah kejadian langit dan
bumi. IGsemuarya itu mudah dilakukan oleh Allah.
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xxxvll
A5H-SHAAFFAAT
(Yang Berbads-bads)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat al-An'aam, 182 alat

Igitan dengan Surat Sebelumn5a

Dalam surat ini dijelaskankeadaanumat-umat )ang terdahulu, png diuraikan
dengan ringkas dalam surat-surat )ang telatl lalu. Dalam surat ini dijelaskan
keadaan orang-orang mukmin dan keadaan orang-orang kafir png selalu menjadi
musuh bagi para mukmin pada hari kiamat, )ang dalam surat lalu juga dijelaskan
secara ringkas.

Pada akhir surat )ang telah lalu (Yaasiin) diterangkan tentang kodrat
(kekuasaan) Allatr untuk menghidupkan kembali manusia png telah meninggal.
Apabila iradat (kehendak) Allah tergantung kepada sesuatu, maka agak sulitlatt
semua apa )ang diinginkan oleh Allah bisa terwujud. Surat ini juga menjelaskan

dalil png menunjukkan keesaan Allah.

Kanfungan Isi
Sama dengan surat-surat ng diturunkan pada periodeMekkah (Makkiyfh)

png lain, maka surat ini juga mengemukakan bahasan tentang tauhid, bangkit,
serta menjelaskan masalatr kenabian, keadaanpara mukmin di dunia dan akhirat,
dengan mengungkapkan kisah beberapa nabi.



i
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879

,4)y,F)ti't'J'l^
Dangan (nsryehi) nCItw AlWyung Mala Pemumh,

Wry squfiiasa nwrcumhkan mlrnol-W

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I)emi maleitat yang bcrtaris-baris. I

Dcmi mahifat png memberi har-
dikan.

Dcmi orang{rmng yang membaca

zittu
Scsmggutnya Tbhanmu itu Esa.

hiu lbhan pngmemclihara langit
den bumi, scra segala scsuatu di
antara kcduanya dan Tbhan Png
mcmiliki timur.2

Scsunggutttya trhmi rclah meng[iasi
langit dunia dcngan bintang-bintang.

Danmcnjaga langitdari s€mua setan

lang engkan murta.'
Mcrcka tidak dapat mcndcngar aPa

png dibicarafan oleh alam malaikat,

dan mcrcka dilcmpari dari scgala
pqiuru.
l,trcrcta diusi4 dan bagi mcreka sitsa

)ang tctus{ncncrus.

rccuali sctan-sctiNn Png ingin me-
nanghF matu bcrita (pc,mbicaraan),

lalu dikcjar olch suluh aPi Yang
mcncmbus.'

tnlatan E1rrdamcreka lang tafir,
apalah mcrcla fang sular biadian-
trya ateukahapa-ape )ang tclahlhmi

*gWgtrstws€Y
drl4r,#fuifi"i

,46AV;;fiSF'

*o1Yev
*a+gu

(6)

a
(8)

(e)

(10)

(tl)

r Krifu dagm S.Z: el,ht, 41.

2 Krilh d..En S.n): e!'Me'trii; dm $.JJ; r-Rahaao-
t Krih dagn rrrt S.Z: .LHiic S.9: et-hbrh, Ol; S.2: al-Brqfrah' 14.

. Kilh @E 3.26: uysyu'rn', lD; S.lll: el'Hi[, 18; S.72: Jin, 9; 5.67: tl-lvtuflq 5.
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jadikan itu? Sesungguhnya IGmi
telah menjadikan mcreka dari tanah
liat.5

(12) Scbenarnya engkau heran melihat
kcbenaran Allah, scdangtan mereka
mengolok-ololnla.

(13) Dan apabila diperingatkan, niscaya
mereka tidak mau menerima
peringatan itu.

@-i*L;;jw6\

@6ir'.;an6t

erj;r:it)tfi$b

dary5Y:;:$96;

&i,F;JtW6

&i;r;Ero:#'S;

@q:llifi,Efisqt
6:{tSyffo$gAu;}li

&i$r{t;$sr
(14)

(15)

(16)

Dan apabila mereka melihat suatu

tanda kebesaxan Allah, mereka pun
sangat mengolok-olok.

Sebagian mereka berkata: 'Ini tidak
lain adalah sihir png nyata."

"Apalah ketika kita t€lah meninggal,
telah menjadi tanah dan tulang-
belulang, dapatkah kita dibangf,ittcan
kembali?

llpakah bapak-bapak kami png
tclah lalu seperti itu?"

Katakanlah: 'Benar, kamu akan
dibangkitkan kembali dan kamu
semua dalam kCadaan hina.'

Sesungguh4a dengan suatu teriakan
saja, tiba-tiba mcrela bangun melihat
kc sana kemari.

Mercka berkata: 1{langkah celaka-
hp kami, inilah hari pembalasan."

Inilah hari penerimaan hukuman
png dahulu tamu dustakan.

(17)

(18)

(1e)

(20)

(21)

TAFSIR.

Wash shatfui sluffa* Fazzoqiittoti z4iru. Fot tool$aofidzikru. Iwu
ilaohokurn lo wooltid. Rabbus santuwuti wal ar4hi wa mu bailultunoa
wa mbbul ma{yaartq : Demi malaifut yttg betfuris-furis. Demi malailat
yang memberi ladikan. Dani orutg-ofitng yang membaca zikir. Saung-
guhty Tblnwu iu F,sa. Yaitu TAlan yong memeliham langit dan burni,

sena segala sesuatu di annm kcfurutry dan TUlanlah yvng memiliki timur.

t Ihifun d€opn S.7: al-Anaf, 59; S.23: al-Mu'miruro; S.50: Qeaf; 5.56: al-Waaqi'ah.
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Allah SWT. bersumpah dengan malaikat png berbaris-baris @ershaf-shaf)

un6k beribadat atau )ang berbaris di angkasa untuk menanti perintah Allah dan

dengan para malaikat png menghardik dengan suara teggran png keras segala

alam png diseratrkan kepadarya, seperti menegur hamba-Np png melakukan

perbuatan maksiat dengan jalan ilham dan menggiring auan ke tempatnla serta

menghardik setan )ang mengganggu dan membimbangkan hati manusia. Allah
juga bersumpah deng;an malaikat png membaca dzikir (al-Qur'an) bahwa Tbhanmu

itu benar-benar Tilhan ]ang Esa, maka beribadatlah dengan tulus ikhlas dan

taatilah Dia semata, serta tidakada mhan selain Dia. Itulatr Tirhan png memelihara

langit dan bumi serta segala png ada di antara keduanla, dan T[han png
mempunlai tempat terbit matahari dan tempat terbenamrya. Terwujudrya alam

ini denganukuran 1ang indah danperaturan png sangat tenib menujukkan keesaan

Allatr dan kesempurnaan kodrat-Np.

Sebenarrya, Allahlah prry memiliki barat dan timur (tempat terbit dan tempat

terbenam matatrari). Dicukupkan hanp menpbut timur saja, karena tempat terbit'
matatrari menunjukkan kebesaran Tbhan.

htnu ztyy anruN s amu<d dnn-yaa bi riirufinil fu*aaffi : S es ung ?ufutya
Kami telah mmghiasi lotgit Srnia dengan bintang-bintang.

IGmi (Allatt) telatr menjadikan bintang-bintang sebagai hiasan bagi langit

dunia, )ai$ langit plry paling dekat dengan bumi atau langit lapis terbawah.

wa hifzlwm min hili syailhaanin maarid : Dan mmiaga langit dari
semua setan wg angkam milrka.

Kami telah menghiasi langit dengan sinar bintang png berkilau-kilauan.

IGmi memelihara langit dari semua setan )ang menyimpang dari kebenaran.

I(eindahan langit tidak dapat diketatrui dan kebagusan peratuftmnla tidak dapat

dipatrami oleh orang-orang yang bodoh dan setan )ang tidak mematuhi perintah,

baik jin maupun manusia, karena mereka berpaling dari alat-a1at Allah.

Laa yassamrrra'tg.na ilal nwbil a'lu : Mercla tidok dryat mendengar

apa Wg dibicarukan oleh ahn nwlaikat.

Setan-setan itu tidak dapat mendengar apa png diperbincangkan oleh

malaikat, >aitu penghuni langit lapis pertama dan langit-langit di lapis atasnla.

Setan-setan itu selalu berusaha untuk bisa mendengar apa yang diperCakapkan

oletr para malaikat afiru oleh pemimpin-pemimpinnla di alam png tinggi. Tbtapi

mercka tidak dapat mendengU rya )ang dibicarakan itr1, (xl tidak dapat memahami

nrmus-rumus hidup.

Wa yuqaufiuru min hilt iunib. Daluttmn : Dor, ,nercl@ diletpart
dart segala pqtiuru, mercka prn diusir.
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Apabila setan-setan inr bermahud naik ke langit, segera diusir dan dilempari
dari segala pcnjuru laogit. oletr karenaqa, mereka tidak lagi dapat melihat
keindahan alam png mempesona.

W lalum 'a4ztabuw wa*thib : Dott bagi nercka siba yang tents-
mcrurus.

Di atfiirat nanti, mercka akan m6nderita azab png berkelanjutan.

Illaa man kha4hifal klwth-fata fa atba'ahuu syilwabun tsaaqib :
Melahkan seton-sefinywtg ingin mawryknp suatu beita @embicaruan),
lafu dikejar oM suMr qi yvttg mmenbus.

Setan-setan im tidak bisa lagi mendengar berita-beria langit, kecuali setan
png dapat menangkap pembicaraan malaikat tanpa diketahui oleh siapa pun.
luapi dia langsung diikuti oleh meteor png jatuh menembus semua apa )ang
ditimparya.

Menurut beberapa kcerangan png kuat, sebelum Muhammad diutus menjadi
rasul, setan-setan inr apabila naik ke langit, kadang dilempari kadang tidak.
Setelah Muhammal rliangkat sebagai rasul, setan )ang berbuat sepeni io dilempari
dari segala penjunr. Demikian pulajin, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka
sama deqgan mata-mata, }ang kadangkala mendapatkan informasi, kadang tidak,
kadang dapat ditangtap dan kadang lolos dari penangkapan. sesudatr Muhammad
diutus, maka penjageen tangit diperketat dan disediakan met€or-meteor di segala
penjuru untuk mengusir mercka dari langit. Karena itu, mereka tidak lagi bisa
menetap di suahr tcmpat dan tidak l4gi bisa mencuri-curi informasi. Hanp
kadangkala satu dua png bisa murdapatkan berita langit dengan kecepatan tinggi.
lbtapi segera dilempari meteor lang menembus sebelum setan sampai ke bumi.
Dengan demikian leryaplah usaha tenung-menenung (meramal) dan tinggal
kenabian serta kerasulan saja.

Pada masa dahulu, sctan-sehn memang bisa naik ke langit mencari informasi
langit. Apabila setan mendengar percakapan malaikat, mereka kemudian
menlampaikan informasi itu kepada kahin (peramal), pngselanjutnla diteruskan
kepada manusia, png menimbulkan kepercalaan di kalangan kahin. sesudatr
Rasulullah diutrrs, teruurplah sama sekali pintu bagi setan untuk mendengar
beria-berita dari langit.

fus tofiildn aluor, a@fu kholqq, an nut khabqtaa : Wakan kqafu
neruka ywry Wr, qa*al nurcka ywry sukar kejadiarutyu ataukah apaqa
iang telah runi jodikan itu?

thnrkanlah, hei Muhammatl, kepadaorang-orang pqg menlangkal adanla
trari [angkit (manrsia dihidrpkan kembali pada hari kiamat): 'Apakatr menjadikan
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mereka lebih sulit daripada menjadikan langit dan bumi, malaikat dan makhluk-

makhluk lainnla Png lebih besar?"

krtanlaan ini semata-mata untuk menegpr mereka. Sebenarqa, mereka

sendiri mengakui batrwa menjadikan langit dan bumi serta alam besar lainnla

adalatr teUin sUit daripada menjadikan manusia. Karena itu, sangat mengherankan

apabila orang-orang musyrik dan para kafir mengingkari adanla bangkit'

Menglridupkan manusia png telah meninggal, bagi Allah sesungguhnp

merupakan hal yang sangat mudah.

Intua kho@ruuhwn min thiinil ldazib : Sesunggulmya Katni telah

mmjadikan mereka dai taruh liat.

IQmi menjadikan mereka (a5ah mereka, Adam) dari tanatl liat. Hal ini

menunjukkan kelematran mereka. Apabila Kami mampu menjadikan alam-alam

y"rg b".ar (langit, bumi, matahari, dsb.), apakah l(ami tidak mampu

mengemualikan makhluk png dijadikan dari tanah png lembut itu?

ful,ajibu wa yut*luruwt : sebetwntw engkau hemn melilnt keberumn

Alloh, sedangkan mercka mengolok-olobEa.

Engkau, hai Muhammad, nErasa takjub terhadap pemikiran mereka png

rn"rryot gfal tentang bangkit. Padahal, banpk keferangan )ang membultikan bahwa

Uangtit Uutan hat yang sulit bagi Allah, tetapi mereka selalu mengolok-olok

tanda-tanda itu.

Vlh i4zna ilzttkhhu lo4 yodz*lolilt t : Dan apabih dipeingatkan, niscaya

mereka tidak mau mawrba p eingaan iru.

Oleh karena hati mereka sudah sangat keras, maka semua pelajaran dan

nasihat tidak memberi manftat lagi kepada mereka.

Wa i4zon mgu ullato! yostas-khiruuil : Dail qabila mereka melihat

suotu tonda kebesarut Allolt, mereka pun menSolok-olok'

Bila dikemukakan dalil-datil dan mukjizat )ang menunjuk kepada kebenaran

Nabi png memberikan pelajaran dan memperingatkan mereka dengan peristiwa-

perisiiwi yang telatr terjadi dan menimpa umat-umat lalu, mereka pun

menertawakannla.

w qautwtinhat4zta illoa sihrum mubiin : sefugian mereka berkan:

'Ini rtdaklain adalah sihiryang npta.'

Mereka berkata: 'Apa png dia dataqg;kan kepada kita, lang dipandang

menjadi dalil untuk membenarkan pengakuanrya, tidak lain adalatr tipuan sihir
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png maksudnp untuk memalingkan kita dari men)rembah pujaan-pujaan nenek
mo1ang."

Ai4ztt mitnaa wa kunrwa tumabaw wa 'i-zhuaman a-innta lt mab'uu-
tsuun : Apakth lc*il@ kita t elah mening gal, telah mmj adi totuh don tulang -
belulang, dopatluh kita dibangkitlen l@mbali ?

Sama sekali tidak dapat mempercalai bahwa tulang-tulang png sudatr busuk
dan tubuh-tubuh png sudah menjadi tanah dapat dihidupkan kembali.

A wa aabaa-urul awwaluun : Apaluh bapak-bapak lwni yang tetah tnlu
seperti itu?

Apakah nenek molang kami png telah lalu dan telah lenlap di dalam bumi
serta tidak ada bekas-bekasnla akan dibangkitkan kembali? Hal ini sungguh
mengherankan.

Qul tu'am wa anturn daa-khiruun : Katalanlah: 'Berur, lamu alan
dibangkitkan lwbali dan lwnu semua dalnm l@adaan hina.'
Katakanlatl, hai Muhammad, kepada mereka: 'Ya, benar, kamu dan nenek

molangmu akan dihidupkan kembali sesudatr menjadi tanah dan tulang-belulang
serta kamu menjadi hina di depan kodrat png Maha Tinggi."

Fa inrwmaa hiya znjmtuw waahidatun fu i4zta hum yan-zlturuun :
Sesungguhnya dcngan stntu terial(an saja, tiba-tiba merela bangun melilat
lre satu l<emari.

Janganlah kamu memandang sukar untuk menghidupkan kembali makhluk
png sudah mati. Sebab, menghidupkan itu hanla dengan satu tiupan sangkakala.
Sesudah sangkakala ditiup, seluruh manusia akan bangkit dari kubur masing-
masing, hidup kembali dengan melihat apa )ang telah dijanjikan oleh Allah
kepada mereka.

Wa qaaluu yaa wailarua haa4zna yaumud diin : Merela berluta:
%langlah celakonya lumi, inilah hai pembalasan."

Orang-orang png mengingkari hari bangkit, ketika melihat azzrb akmberkata:
'Kehancuran dan kebinasaan menimpa kita. Sungguh telah datang masa
penerimaan pembalasan dan kia semua akan diberi ganjaran @ukuman) menurut
kadar pekerjaan kita masing-masing, seperti png sudatr dijanjikan oleh rasul-
rasul Allah di dunia."

Haa4zta yaumul fash-lil la4zii ktrntum bihii tukodz4zibuun : Inilah
lari penerimaan huhnrunyang dahulu lanu dnnlw.
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Mereka safu sama lain berkata: 'Inilah hari penyelesaian perkara png dahulu

kita dustakan." Pada hari inilatr orang )ang berbuat baik berbeda dengan orang

png berbuat kemaksiatan. Masing-masing kita akan menerima pembalasan.

KESIMPULAN

Dalam Eat-Eat ini, Allatr menetapkan wujud-Np, keesaan-Np, ilmu-N1a,

dan kodrat-Np, dengan menyebut kejadian langit, bumi, timur dan barat.

Selanjutnla Allah menetapkan hal bangkit dari kubur masing-masing dengan

menjelaskan batrwa Dia yang menjadikan alam-alam png besar png lebih sulit

daripada menjadikan manusia, tenf,r berkuasapula menghidrpkan kembali manusia

)ang telah meninggal. Pada akhirrya Allah menerangkan bahua orang-orang

kafir pada hari kiamat mencela diri sendiri (sebagai peryesalan), ketika mereka

menyaksikan huru-hara kiamat dan mereka pun sadar bahwa dirirya telah sesat.

880

qliritw

(22)

(23)

Q4)

Qs)

(?5)

(?x)

(28)

Kumpulkan mereka yang zalim,
teman-teman mereka, dan semua
yang mereka sembah.6

Yang selain Allah. Tbnjukkanlah
kepada mercka jalan kc ncraka.

Dan suruhlah mereka bcrhenti.
Sesungguhnya segala apa yang
mereka kcrjakan ekan dilBrilsa.

Mengapa kamu tidak saling
membantu?

Bahlan, mereka pada hari itu tunduk
meqarah.

Mereka satu sama lain berhadaP-
hadapan muka saling menudtrh.T

Mereka berkata: "Sesungguhnya
kamu mendatangi fami dari sebelah
kanan."

Mereka menjawab:'Scbcnarnya
kamu tidak beriman."

6st3,rlr.6i5wj$vFl

ar$st$p-Jq^inUb\fi

ditw-rtY
d#aflw

e;#.!Yls;Ji5.06

6 Kaidon dmg". bogiro dfrir S.38: Shaa4 bcgim ewel S.81: at-llkrrih; 5.56: d-Weaqi'dr-

7 I(ailhn dsogan 5.26: ecy-Syu'rea'.

a*ra**w.$g

(29)
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(30) 'fidak ada kekuasaan bagi kami
tcrhadap kamu, bahlan kamu adalah
kaum yang melampaui baas.

(31) 'Karcna itu sepantasnya kita me-
nerima mcnerima siksa Thhan;
scsungguhnp kita aken mcresa-
kannya.

(32) 'I(ami telah menyesatkan tamu;
sesmggunuya kita ini adalah orang
yang sama-sama scsat.

(33) Scsungguhnya pada hari iur mcrcka
bcrschttu dalam mendcrita sikseen.

(34) Scharusnya demikianlah, Kami
bortindak k€pada orang{rang }rang
berdosa-

(3S) Scsnggumf, mcreka dehulu&etita
dikatakan 'Laa iloalu illalloolt"
(tiada tuhan selain Afhg, mcf,cka
mcryombonglan diri.

(3O Mercka berkata: apahh lf,j1 eken
meninggalkan tuhan-Ehan kita
karcna ucapan scorangpcnlair png
gita?"

(37) Scbcnamfa Muhammad tclah mcm-
bawa bbcnaran, dan mcmbcnarhn
scmua rasul scbclumnya.

(38) Scsaggutn56 kamu ekrn macrime
azarbyngpeOn.

*!,msB>5{iw

q{Lsfltf(irl

a,**glwwgfi

wAt6fr#ws.
d#V*itWfi

TAFSIR,

Ilh$Wtl lt*nm dulmu va omqirt ut va aat bonat yfu.
Lfut &aodlbolti : Ktttpullmt merubytg zdim, tano*an@ maeka,
fut saruaywg mercka sqnhh" yg sebin Altott.

U,ehai para malaikat, kumprlken mc6&a scmta pqg tclah mcnzalimi diriq6
sendiri bcserta isterinya, temrn{cmrn sejmt, onng-ontrg y6ng scagAm4 scr6
dfia{tra png merela scmbah. Kumpultan mere&a scmua dari s@ry tcmpat
di Selanggang hisab Crcrhiungan rm-t).

semua png dipuja atau dis€mbah olch orangorang musyri\ demikien pula
mercka semua yaqg memuja dau men5rcnbah dcm atarryun bcrhab fo,n
dienpatkan di dalam Eai4 bcuari ha Dnlvrr:am rng aoemhn fdiuhalan)
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oleh orang-oIang Nasrani, Ali ibnAbi Thalib yang didcwakan oleh orangorang
Rafidhi, dan orang-orang saleh }ang dipuja tanpa sctahu mereka.

tuh &aiuon ilu shitu+ltilialrfr,| : Ttnriul*oilah kqatu nercka ialan
kc ruruka.

Beritahukan kcpada merch jalan ke neraka jahannam ' sebab' di dunia mereka

menghim para mulnin dan meryakiti mercfa.'

Wa qituat um iwuhum ,rras'yaa,luttt : Suruhlah mereka berhenti.
kvmsgulny segala apapg mercka kcrioknt akot @eriba-

T|hanlah mereka terlebih dahulu di Marqif (t€mpat pemberhentian) untuk

ditanyar tentang apa )rang mere&a kcrjatm semalta masih hi&tp di dlnia, dosa-

dosa apakah png telah mcrekaperbuat, dan akidah (te5,akinan) apa )ang mereka

anut.

Scbagian ahli tafiir berpendapat bahm ketih inr mercka tidak ditarya lagi

tentang alidah dm rmalqa, scbab ymg demikim iUr nlah berlatu. Eng ditaqakan

kepada mereka uaftu iur adalah apa )ang t€rfatr&trg dalam Eat berifut ini.

Il[otlahon tu tsw*hstan : Mangqa kanw ti&k saling mmfuntu?

Mengapa kamu tidat las sallng membannr sepeni ketika mesih hidttp di
dunia? Ada rivdyat png menyebutkan bahwa Abu Jahal dalam peperangn Badar

berkaa: 'Kia ini adalah orang{rang png mendapattan pertolongan."

fut ftorltlyw mustosllmrlrlo, : fuhkot, nur*a pafu han ilu wfiik
narymh?

Pada hari itu, mercka bahkan menyerahfan diri unh1k disilsa. Sebagian dari

mereb tidak bisa lagi menolong sebagian png lain. Ictika inr memang sudah

tidak ada jalanunok mcmperoleh kcselamatan.

Wa aqfub fu'dhnhwn 'aloo fu'W ldosag4hao, : Merckn sotu sama

bin brtu@Ao@an nub sa@ nwfuit.
Pada hari iUr, para pengbuni ncraka tersebut tidak hanya saling menuduh,

tetapi juga tertengtar. nagaimanaUn bcn$k tarya jawab di antara mereka pada

hari itl?

Qgaha. twufut |aotlton b'ttwuttu 'arytil loniin : Mercka berkaa:
'%totgguhry kotttt ntotfuilgi Wi furi sebeW kortott.'

Hra pcngihlt perbuatan sesat bertata tepada para pcmimpinnla: 'KaTu
mendatangi dan menpjal k4mi, hmi pun sr*a datr kami perca1a. Ictika itu
kamu bersumpah untuk membenarkan ucapanmu, sehingga kami pun
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membenarkan apa )ang kamu katakan itu." Demikianlah makna 'kanan" atau

"yamiin" dalam apt ini.

Sebagian atrli taftir berpendapat batrwa makna 'kanatr" ataru "yamiin" dr

sini adalatr kekuaan dan kekerasan. Maka, makna Eat tersebut menjadi: IGmu
mendatangi kami dengan kekerasan (paksaan), lalu kamu menlrcsatkan kami dari
jalan fng lurus.

kra pemimpin mereka memberikan dua javaban sebagai berikut.

@aluu bal bm tahnmwr mu'miniin : Mercla mmiav'ob: SeberwruW

kanu tidak beriman.D

Para pemimpin itu menjarab: 'SebenarrSa tamu tidak beriman dengan hatimu

hingga mengaakan, bahwa kamilah yang telah menyesatkan kamu kepada

kekufuran. IGmu adalatr orang-onmg png melampani batas, sama dengan kami."

Wa nu kutu bnoa' alaihnt min s ul+luanin bal kuntum qawnan tlua'
ghiin = 'Tl.dak ada kehtasaan bagi kani terhadry koilttt, fultkil kanu
adalah kamyans melatnpaui batas."

Sebenarnla, tutur mereka selanjutnla, kami tidak memaksa kamu untuk

beriman kepada apa )ang kami sampaikan. Hatimu sendiri )ang tertarik kepada

apa )ang kami lakukan. IQmu memang cenderung kepada kekafiran dan

kemaksiatan.. Kamu sama dengan kemi, laitu salna-sama melampaui batas.

Fa twqqa 'ahinat qaulu mbbilut iwtot b tlzta'iqwn : oKarctTa itu
sepantasnya kita menerima siksa Tuhan; sesungguhnya kita akan
merusakouryn.'

Oletr karena kita sama-sama sebagai orang )ary mqlampaui batas dan sama-

sama berpaling dari iman png benar, maka kita tetap dalam anqrman Allah.
Kia wajib menerima azab.

Fa agh-wafuaakwt iruut ktrmoa gltuwiin : 'Kanni telah maEuukan
kanw; sawggnlntyakiu ini adahh oilngWg sarno-sttttt sesat."

Usaha kami ketika inr haqalah bagaimana supa5A kamu seperti karni, karena

kami adalah oraqg-orang png celaka (sesat) seperti kamu. IGmi tidak memaksa

kamu untuk memenuhi ajakanku, tgapi kamu sendiri lang memenuhi ajakan

kami atas dasar kemauanmu sendiri. Kita memang sama-sama sesat.

fu tnttlfrlum yawu-l4zin fil 'a4trubi musy&rihun : Seswggrhry
pada lari iu mcrckt ben&rttr dalon nenderiu siboan.

Icdua golongan png sama-sama sesat dan saling menlalahkan itu bersekutu

dalam azab dan dalam kesesatan. Sralaupun )ang men]resatkan itu menderita

azarb yarg lebih berat daripada png disesatkan.
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Iwua l@4ztolitu rufalu bil mqirimiin : Selwrusnya demikianlah, Knmi

benindak kqada omng-oftlttg Wg beilosa.

Pembalasan png l(3mi (Allah) lakukan terhadap orang-orang musyrik sesuai

dengan hikmatl dan nilai keadilan, pitu pembalasan diberikan setimpal dengan

amal perbuatannla.

Inrwhum lratnuu idzm qiila lahum loo ilanlu ilblluhuyastakbiruun :
Sesungguhnyw, merclu dalwlu letika dilatatan 'Laa ilaala illalloah" (tiada

tuhan selain Allah), merela menyombongl(an diri.

Datrulu di dunia, ketika disuruh mengucapkan kalimat tauhid, mereka

menolaknla, bahkan memalingkan muka.

wa yaquuluufu a intua lataarikuu aaliltuhu li syaa'irim mtinuun :
Merela berknta: 'Apatuh kita alun nminggallant tuhan-rulnn kita, luretu
ucqan seomnS penyairyang gila?"

Ictika diajak memperciryai agama tauhid, mereka bertanla: "Apakah kita

tidak lagi menyembah deua png telatr kita warisi dari nenek-mgang kita, karena

mengikuti seorang penlair )ang tidak lapk didengar perkataannla itu?"

Yang dimatsud dengan "s1air" di sini adalatr al-Qur'an, sedangkan png
dimatsud dengan "pen1air" di sini adalatr Muhammad. Allah membanufi Uduhan

mereka dengan firman-NP:

Bal joat bil twqqi wa-shoddgqal munaliin : Seberwntya Mulnmnad itu

telah mmtbwa kebetwrunt dan membenarlantpam rusul sebeluturya.

Muhammad saw. membawa kebenaran dan cahala petunjuk, serta

membenarkan rasul-rasul png telatr lalu sebelum dia. Apa png disampaikan

Muhammad telatr pula disampaikan oleh rasul-rasul terdatrulu, dan Muhammad

memang bukanlah nabi )ang mula-mula diutus ke dunia. Oleh karena itu, dia

bukanlatr seorang penlair ataupun seorang png gila.

Innakwn la dztaiqul 'a4ttabil aliim = Seswggu@a lunw alant morcrima

aznb Yang menredihkan.

Orangorang kafir png mendustakan kebenaran akan merasakan azab png
pedih, )ang tidak akan lekang. Apa png diberikan kepada mereka sekarang ini

tidak lain adalah hasil perbuatan mereka sendiri.

KESIMPULAN

Datam apt-a5at ini, Allah memerintahkanpara malaikat untuk mengumpulkan

semua orang yang zalim beserta isteri masing-masing dan sesembahan-
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sesembatlannla di gelanggang hisab. Kemudian mereka ditunjuki kepadajalan ke
jatrannam dan ditanlai tentang apa )ang mereka perbuat di dunia dahulu. Ictika
itu mereka tidak bisa memberikan bantahan apa pun. Sesudah itu Allah
menjelaskan bahwa orang kafir saling mencela di antara sesama mereka dan

saling meryalatrkan. Mereka dibenamkan di dalam neraka. Waktu masih hidup
di dunia, mereka menolak dan menyangkal kalimat tauhid, karenanya mereka

dimasukkan ke dalam neraka. Pada akhirnya, Allah menjelaskan bahwa
Muhammad adalah seorang nabi png benar, lang membrya 4gama png hak
dan dia bukanlah seorang peryair.

(3e)

881

Dan kamu tidak dibalas, melainkan
atas apa png kamu kcrjakan.

Melainken hamba-hamba Allah png
tulus ikhlas menpmbah Dia.

Di dalam surga yang kekal nik-
matnya.

Di atas tempat-tempat tidur, mereka
berhadap-hadapan muka.

Diedarkai gelas-gelas berisi minum-
an dari mata air yang terpancar
kcpada mereka.

Yang putih bersih warnanla, lezat
rasanya bagi mcreka lang meminum-
nla.

Tidak ada pada minuman inl png
menrsak akal dan mereka juga tidak
mabuk karcna meminumrya.

Dan di sisi mcreka beberapa isrcri

Oidadari) )ang takzim ]ang indah
matanla.

Seolah-olah mereka telur yang
dipelihara.

Mercka satu sama lain berhadap-
hadapan muka, bercakap+akap.

(40) 6$zArbn€rl
affi;fiJ'a$

d$vea,
tf'l,y'i'Jy

&;,j:KtllSE

dyu**ag
ew,Wffiq

(41) Bagi mereka rezeki yang telah
dimaklumi.

(42) Yaitu buah-buahan, sedangkan
mereka dimuliakan.

(43)

(u)

(45)

(46)

(47)

(48)

(4e)

(50)

@3,3e3{#V

drtr{:fi-,*fW'rX
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(51) Salah seorang dari mereka berkata:

'sesungguhnP Pada masa dahulu
aku mempunyai tc,man.'

(52) Dia bertanya: 'Apalah engkau dari

omng yang membcnarkan?"

(53) Apakah apabila kita telah mati dan

telah menjadi tanah serta tulang,
dapat hidup kembati dan mcnerima
ganjaran tcrhadap amal usaha kita?

(54) Dia bertanya: i{Pakah kamu mau

melihat kc dalam neraka?"

(55) IGmudian dia pergt melihat, lalu dia
pun melihat temann)a di dalam
neraka jahim.

(56) Dia berkaa kepada temannya: 'Demi
Allah, sungguh cngkau hamPir
membinasakan saYa."

(57) Sehranya bukan karcna nitmat dari

Tbhanku, aku telah menjadi orang
png ditimpa azab.

(5S) Apakah kita tidak mati lagi?

(59) Selain dari mati lang pcrtama, den

kita tidak disifsa.

(60) Sesungguhnya ini adalah' suatu
kemenangan yang besar.

(61) Untuk yang seperti inilah, hendakn a
beramatlah semua orang )ang mau

benmal.

d$#r#$aa
&,fi(wtE6qfi€,L38v

qawr"J6

"€4,Wd;F.&
dssS€KeY)5e x6

o6r;ArniKqizttstrs

,wgsr
6r4$4iihSultw;*l- 

d$t'1frWi,y
effirS;$rtig;,

TAFSIR.

wa ntu ttliztrou ilb mu kuf/,tttnt tu'malunn : Dan kanu tidak difulos,
melahkan atos qaYng kanu keiahan.

Azab fang menimpamu haryatatr natijatr (hasil) dari apa yang telah kamu

kerjakan di duda dan kemaksiatan png telatr kamu perbuat. Sesudah Allah

men-jelaskan keadaan orang{Iang kafir png berdosa, Allah pun menjelaskan

keadaan para mukmin png beramat dan apa !on$ ekalr mercka peroleh di arftfuat

kelak.

Illu ,ibudallaoltil muhh&qhiir; lllog-ika lahum riz4ton ru'lunm.
Fawoaffiu wa hum mubtmwan : Melainkan hanfu-lunfu AIM yuttg

*Y36
,
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tufus imbs menyembah Dia. Bagi mercka rczeki yang telah dimaklurni.
yaitu buah-bualant, s edonglant mereka dimuliakan.

semua orang akan merasakan azab png pedih, kecuali hamba-hamba Allatr
)ang tulus ikhlas beribadat kepada-Np dan mendapat taufik sefta hidalah dari-
Np. Mereka memperoleh rereki png menlrcnangkan dan menikmati buah-buatran
ymg lezat rasanla dan harum baurya di dalam surga )ang tinggi. Di dalam
surga, mereka dimuliakan.

Ayat Allah ini memberi isprat bahwa makanan di surga nanti untuk
memuaskan selera, bukan untuk mengenlangkannp. Karena di sana nanti kita
tidak memerlukan lagi makanan png mengenpngkan.

Fii jamaatin ru'iirn.'Alaa sururim munqanbiliin : Di datnn surga yang
kelal nibruwa. Di atas tempaFtempat tidtn merela berhadap-twdapan
muka.

Rezeki itu datang, ketika mereka dalam headaan sedang bersantai di atas
tempat-tempat tidur dengan saling berhadapan muka sambil bercakap+akap.
Mereka mendapatkan kelezatan maddiph (materi) dan kelezatan rohaniph.

Yu+hoafu 'alaihim bi lw'sim mim ma'iin : Diedarkan getas-geras berisi
minuman dari mnta air yang terpancar kqada merela.

Di samping makarum png sedap dan lezat, mereka juga menikmati minuman
png bernilai tinggi untuk men),empurnakan nikmat png diambil dari sebuatr
sungai png mengalia png tidak pernah kering. Dihidangkan kepada mereka
oleh para pelayan surga )ang rupawan.

Baidhaat ladz4zttil lisy syaaibiin : Yang putih benihwarnatrya, reztt
msanya bagi merelu yang meminumfiya.

warnanla putih berseri yang sangat lezat rasanla dan tidak memabrrkkan
seperti halrya arak di dunia. Tidak pula merangsang sphwat serta tidak merusak
kesehatan.

I-ot fiihat glwtrluw wa loa hum 'anlua ywwfuun : Tldak ada pada
minuman iru yang merusak alal dan merekn juga tidak mabuk lureru
meminumnya

Minuman png tidak berpengaruh terhadap fisik, tidek seperti minuman
)ang mengandung alkohol png didapati di dunia png memabukkan.

Wa 'indahum qaa-shfuaatwh tlutfi ,iin : Dan di sisi mereka beberrya
isteri (bidadari) yans takimyang indah matanya.
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Mereka mempunlai isrcri-isteri png indatr jelita matanla, )ang tidak
mempunyai na8u, selain kepada suamirya dan belum pernatr dijamah, baik oleh

seorang manusia ataupun jin.

Kt antuhum bai4hum naknuun : Seolabolah mereka telur yang

dipelilnm.

Mereka seolaholah aOaUn telur png baru ditelurkan, putih bersih warnanla.

Allah menyiftti mereka dengan warna png indah ini adalah karena warna itulatt
png paling cantik dipandang mata.

Fa aqhab ba'dhulun 'olot fu'W yuosuduun : Mercka satu sanu

lain berhadry -hadq oa rrruka, furrnkq-cokry.

Pelalan-pelalan surga itu mengedarkan minuman png diambil dari
sumbernla, lalu merch memimmnla sambil bercakapokap, memperbincangkan

keutamaan png telah mereta kcrjakan di dunia' Alangkah senangnla pembicaraan

png mereka lakukan dengan beramah-tamah dalam waktu-wktu )ang senggang.

Of,ola qoalhun mhtum irnii kaoru lii qafiin. Yaqwnu a inn*t b mirul
mu+htddiqiin. A i4?to mit roo va hsmaa twubaw wa 'iq'human a

innot b Miiruan : fuM seomng dari merckt berkata: 'Seswggttlurya
pada masa doltght afu nqpwtyi teman." Dia bertanry: "Apah,ah engknu

dari orang yung nwrnberurkon? Apakah qabila PiU teW mati dan telalt

me$adi tonolt, sefta tuhttg, dqat hW kqrfuli dan mercrinw gaqiarun

terladq anal usalw kita?"

Salah seorang pendgduk fng sedang bercengkerama itu berkata: 'Aku di
dunia mempuryai seoftIng tcrurn ),ang menegpr aku karena aku beriman dan

mengakui adarya hari bangf,it. Tbmanku inr bertarya kepadaku: 'Apakah engkau

membenarkan adarya hari kiamat? Apakatr setelah kita meninggal, sesudatt

menjadi tanah, dan Olang-belutang )ang buruk, filx akan dihidupkan kembali

serta akan diberi pembalasan atas amalan-amalan kita? Tidak, hal itu sama sekali

tidak masuk akal.'

Qgob tul anfim mtiltilwli'un = Db furtanyr 'Apakah kanu naa
melilnt kc dalam turuka?'

Orang iUr berkaA lagi kepada tcmantrl6 1ang sedang bercakapckap tersebut.

'Apakatr kamu man mdihat penghuni ncraka agar aku bisa menunjukkan kepadamu

temanku di fiuia, bagaimarra keadaantr,a sekarang."

Fath4htb'a ft rutahufii sovoaiioldim : Ksrutdiar, dia peryi nulilra,
lafu dia pw melihot tqnaruw di dolott naaka ialin.
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Maka orang inr pun melihat temannJ,a di antara penfu&k nerata, }ang
sedang mendcria azab.

Ogab ulloahi in kitu b twdiin : Dia berkna kqada tanon ttv: 'Dqni
Allah, swtggult arykau hanpir nsnbinasakm sayn.,

Dia berkata pula kepada temannya png sedang diazzlb.'Hampir-hampir
engkau dapat menjerumuskan aku ke dalam kebinaiaan, andaikata.t" po"rJ.
kepada ucapanmu bahm kia ini tidak ekan dihidupkan kcmbali (dibangkitkan)
dan tidak ada hari kiamat."

wa bu loa ni'nutu rabui la laotu mhd muh4truiin : sekirunya akoil
karcru nibnd dai Tbhotth+ aht teW me$adi orurgqang yv,ng ditfupa
azob.

seandainya bukan karcna kzutamaan T[hanku, png menunjuki aku kepada
kebenaran dan memelihara aku dari perilaku kufur, tcntulah aktr serupa kamu
yang harus menghadapi azab.

A fanoa nahrut u nayyffin lllu nwruurul totlao va ,noo ,ut r,t bi
mu,adz4znbiin : 4,akah wa tidok nroi lagi? setain furi nuti yang
pertorut, dat tidak pula ba disiba.

Orang iu berkata lagi kepada tenan-temannla di datam surga: .Apakah kia
terus-menenrs kefal di dalam nikmat ini, tirlak meninggal lagi selain meninggal
png telah lalu, dan apakah kita tidak diazzib?

Apabila orang-orang kafir mengharap{arap zupqa mcuiaggal hmbali, maka
orang{mng png berada di dalam surga berhar4 1ang sebaliktrya.

rnru ltu4zru b huwalfiwtl 'aqJdim : &znztlggulttryu ini afulott syotu
ksnswganyang besar.

Apa yang sedang kita mitiki, yaitu kenikmaten dan kelczatan )ang kekat
adalah kememngan }ang b€sar png melengkapi nikm* marcri dan nikmet 1etrari.

A mir-li hoo4ua fol la'nulil ,oamihan : (httuktwr,g sqerti iniW,
nsW@a berutullolt semao orung Wg mau brurrul.
UnUk mcmperoleh nikmet dan kcmenangan 16ng besar ini, sehanrsu5a kia

dahulu di dunia beramal.

KESIMPULAN

Dalam Eat-Eat ini, Allah menjelaskan apa png aken dirasatar olch hamba=
hamba-Np png hrlus ikhlas, pinr nifmat yang kek4l dan hdcAan png bcrancta
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macam. Para penghuni surga selalu duduk bercengkerama satu sama lain
mempercakapkan kehidupan mercka di dunia dulu, hingga di antara mercka ada

)ang rrrcnoeriaUn bagaimana ternanr5a berusatn mencelakakan dirin5a. Andaikaa
bukan karcna kelembutan Allah, mereka pun menjadi penghuni neraka.

882

(62) Apatah ini png knih baik ataukah
buah zakum yang sangat busuk
baunya?

(63) Sesmg;ephnya IGmi (Allah) telah
mcnjadikan yang demikian itu
scbagai cobaan bagi mcreka yang

ulim.
(64) Scsungguhnya pohon zakum itu

adalahpohon pngmmcul dari dasar

nerata.

(6O tvtayangnf scolaholah kcpala scun.

(0O) Saunggutnya mcrcka alan mc,ma-

kannp dan mcmcnuhi pcrutnya
dcngan mabnan i[r.

(64 Icmudianmcrclamcminm air yang

sangat penas scbagai campuran
mabnan i5.

(68) Kcmudian Empat hbali mereka
adalahnc,rala iahim.
Scsungguhrya mcrela mcndapati
bapat-bapafnya orang-orang )ang
scsat.t

Mata, mcrcta sgcra mcuyeru dan
matgtnti jcjak onng{reng toarya.

Sungguh rclah scsat lcban:ratan
orangorang datrulu tela lang datmg
scbclmmcrckr.

Sungguh, tr(ami tclrh mcngutus
&qnda mccte pcmbara labar ahrt.

*yjff*w*l$
qi-)EtL%ciafiY

_ @Mw;s6{flr
dts4t6;$$!sq6gj"#g

@aJW;{'#

dawdfr*$y

d&b6AW#'"#

er{.(rfifrW

qi*;rfh'fr

L

(n)

t Krilhdqn S.5: rySyu'ru', 13&

du;;#'*F:Jfrs
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(73) Maka, perhatikanlah bagaimana
akibat onng-orang yang telah diberi
tahu tentang kabar menakuti io?

(74) Melainkan hamba-hambx lllah yang

tulus ikhlas kePada-NP.

@'6

e4/$ti\:37f,

TAFSIR

A dualilu klwirun ruutbn am syajarufiu zaqrywn : Apakoh ini yng
lebih baikataukah hult zsfumryry sangat hrsnkfuittp.

Katakanlatr kepada kaummu, hai Muhammad: 'Apakah rerckipng diberikan
oleh Allatr kepada penghuni surga sebagai suatu kemuliaan dari-Np lebih baik
ataukatr pohon zakum )ang sangat pahit itu fng disediakan unok penghuni
neraka?"

Iwua ja'ahuahaa fitnotal Azh zlroolirrnilt = Seswggttltttry Kani teWt
menjadikanyry demikian itu sdagai cobaan bagi ncrckayung wlim.

IGmi (Allatr) telatr menjadikan pohon zakum png busuk baunla dan pahit
rasanla di dalam neraka untuk menjadi cobaan bagi orangorang kafir. Ictika
mereka mendengar bahwa di dalam rrcraka urmbuh pohon akum, me.reka bertanla:
"Bagaimana dapat tumbuh pohon-pohon di tengah api png meryala-ryala?" Hal
itu bukanlah suatu )ang mustehil, karena Tbhan png Maha Ifuasa menjadikan
binatang hidup dalam api dan memperoleh kenikmaan di dalamrya, tentulatr
lebih kuasa menumbuhkan pohon di dalam api dan melindunginla agar tidak
terbakar.

Inrulwa syajatwun takbnaiu fii oshJil jaltiim : Sesmggulttty pohon
zahtm iru adalahpohonyang runcul dari dosar rcruka.

hhon zakum adalah sebatang pohon ),ang nmbuh di dasar neraka, sedaagkan

dahan-dahanrya menjulang ke atas.

Thal'titaa kn antultu ru-aususy syayaa4hiin : Malangty seolah-olalt
lrqaln setan.

Buatrnla )ang sangat buruk dan png tidak bnak dipandang adalah seperti
kepala-kepala setan. Orang Arab biasanla meryrerupakan pemandangan png bagus

dengan raja dan pemandangan png buruk dengan setan.

Fa intwhum b oakilawu minhoa la noali-uau minlwl bu4huun :
Sesunggultnya merckt akan mmakanny dan moneruli perufiiy doryan
malanan iu.
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Para penghuni neraka sungguh akan memakan buah zakum dan memenuhi
perut mereka dengan buatr-buah ihr. Mereka terpaksa memakannla, walaupun

rixianla sangat pahit dan sangat berbau.

Tsumrna inna lahurn 'alnihan la syaubam min hamiim : I{emudian

merekn meminum air yang sangat panos sebagai campuran makanan itu.

Sesudah keqrang, mereka pun merasa sangat haus. IGpada mereka diberi
minuman berupa air yang sedang mendidih, yang membakar muka dan

memutuskan perut mereka.

Tbutruna inno marii'alturn la ilal iahiin : I{emadian tempat kembali
merekn adalah nerala i ahim.

Sesudah makan dan minum, mereka kembali ke neraka yang menyala-nyala.

Dengan keterangan ini jelaslatr batua di dalam neraka, mereka berpindah-pindah.
Mereka diambil dari dasar neraka yang apinya sedang menggelora, dibarra ke

pohon zakum. Sesudah mereka makan dan minum, mereka dikembalikan ke

tempat semula.

Innahum afuu aabao-ahum dhaalliin. Fohum 'alaa aa-tsaarthim
yuhta'uw : Sesunggultnya mereka mendopai bapak-bapakrrya sebagai

orang-orang yanS sesat. MolQ, mcrel<n segera menyeru dan mengilatti ieiak
orungorong tuaflya.

Adapun sebabrya mereka dijerumuskan ke dalam neraka karena mengikuti
(mentaklidi) orang-orang tuanya (nenek mqrangnya) yang sesat, selain mengikuti

nenek mo5rang itu tanpa pegangan png kuat.

Firman Allah ini menjadi dalil bahura taklid adalah suatu sikap )ang t€rcela

yang merugikan bagi penganutrya. Tidak ada kebahagiaan bagi manusia, kecuali

dengan jalan menyelidiki dan membatras dalam menghadapi berbagai masalatr.

Wa laqad dhalla qablahwn ak-tsarul awwaliin : Sunggult telah sesa
kebanyalun orang-orang dahulu kalnyang datang sebelum mereka.

Sebelum orang-orang Quraisy sesat, baryak umat yang telah lalu juga sesat,

seperti kaum Ibratrim, kaum Hud, dan kaum Shaleh.

Wa la qad orsalnoa tiihim mun-dziriin : Sungguh, Kami telah
mcngutus pembat+a lcabar tahtt kepada merel<a.

Oleh karena Allah tidak menyiksa suatu umat sebelum didatangkan seorang

rasul, maka Dia pun telah mengutus beberapa rasul kepada mereka, yang

memperingatkan dan menakutirya dengan azab Allah.
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Fan zhw kaift kutu 'atqibatul mun4ztriin : Llaka, perlutikanhlt
fugainorw akiM orwrg-orung Wg telah dibn tufu tamng kafur mqalani
itu?

fiaka,lihatlah bagaimana akibat umat-umat prry mendustakan rasul. Allatt
membinasakan mereka, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, TSamud, dan lain-lain.

Illoa'ibatfullultil muHthqhiin : Melahrkan lunfu-lunfu Allah ywttg

tultlr iHtlas kqfu-W
Akan rcapi para hamba Allah fang nrlus ittlas kepada-Np diselamatkan

dafi azzrb dan diberi nikmat 1ang kekal.

KESIMPULAN

Dalam ryat-tyat ini, Allah menjelaskan pembalasan png diperoleh olett
para penghuni neraka dan qrb png mercka derita, baik mengenai makanan,

minuman manpun tempat. Merela diaab, karcna b€rtaklid buta kepada leiuhurqa.

883

(75) Sungguh, Nuh tclah mcmohon kc-
pada Kami, maka Kami adalah
sebaik-baik yang mengabulkan
permohonan.e

(76) IGmi telahmenyelamatkan Nuh dan
keluarganya dari kcdukaan ]ang
besar.

(77) Iqmi jadifan anak cucunya onmg-

orang yang bediam di bumi.

(78) Dan Ihmi tinggallan nama baiknya
di kalengan bangsa-bangsa yang

datang sesuOatnya.

(79) Keseiamatan itu dicurahkan kcpada

Nuh di antara semesa alam.

(80) Sesungguhnya 6".i6x1x[ kemi
mcmberikan pembalasan kepada
scmua orang )ang berbuat ihsan.

6s;.4t4Us\6'lfJ1

ti4-7t(#.i

@G1]F:^g)6?.'

eu$,a;#Ki;

EoJui'A&Yfs

%;{J-irilfsy

o:bxt.ifrr., .r/

t Keih de'lgp S.?1: Ituh"

t460
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(81) Sesungguhrya Nuh itu dari hamba-

hamba IGmi png mukmin.

(82) Kemudian Kami tenggelamkan
omng-onmg yang lain (selebihnya).

TAFSIR

Wa h qad naadotnat nuuhun fu la ni'mal mujiibuun : Sungguh, Nuh
telah memohon kcpada l{ami, malu lfumi adalah sebaik-baik yang
meng abu llutt p ermohorwn

Nuh telah memohon dan meminta pertolongan kepada Kami untuk
membinasakan kaumnla, karena mereka terus-menerus menolak kebenaran. IGmi
pun mengabulkan permohonan Nuh tersebut, dan IGmilah sebaik-baik png
memperkenankan doa.

Wa najiainaahu wa ahlahuu minal karbil 'a-zhiim : Kami telah
merryelanutfun Nuh dan kehnryanya dari kefutkaanyang besar.

IQmi telah menyelamatkan Nuh dan keluarganla yang beriman dari bencana
karam, bahkan dari semua gangguan kaumnya dan dari semua orang )ang
menpkitinp.

Wa ja'ahua dzwriyyauhuu humul baaqiin : Knmi jadilutt arwk cucunya
omng-ontngpng berdiam di bumi.

Kami telah membinasakan semua orang )ang kafir untuk memperkenankan
permohonan Nuh. IGmi juga menjadikan anak keturunan Nuh sebagai orang-
orang )ang mempuryai keturunan dan terlepas dari bencana.

Menurut ahli sejarah, hanla tiga anak Nuh yang mempuryai keturunan di
antara orang-orang png ikut ke dalam peratrunya, yaitu Sam, Ham, dan Yafits.
Sam adalah bapak dari orang-orang Arab, Persia, dan Romawi. Ham adalatr
bapak dariorang-orang Sudan dari timur ke barat, sedangkan Yafits adalah bapak
dari orang-orang Tldi.

Inilah pqg terkenal dalam kitab-kitab sejarah. Al-Qur'an dan as-Sunnah
tidak menegaskan hal itu. Bahkan, dalam al-Qur'an tidak ada keterangan bahwa
seruan Nabi Nuh itu melengkapi seluruh penduduk bumi, sebagaimanatidak ada
keterangan bahwa air bah itu menjangkau seluruh penduduk bumi. Alat ini harya
menjelaskan bahwa png berketurunan dari orangorang )ang naik peratru hanla
tiga orang itu, bukan memberi pengertian bahwa di muka bumi tidak ada orang
png meninggalkan keturunan selain anak-anak Nuh tersebut.

Wa tarubtaa'abihifil aa-khiriin : Dail Kami tinggalla n ruma fuibtry di
lalangan bangsa-bangsa yang datang sesudahnp.

qa;flt1rv;;i)

,Wufte,{!},
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Kami mengekalkan nama harum Nuh di kalangan orang-orang pqg datang
sesudahnya hingga hari kiamat.

Salaamun 'alaa nurhin fil 'odtmiin : Keselanwtan ia dicumhlant kqada
Nuh di antam semesta alann.n

IQmi katakan kepada Nuh: "IGsejatrteraan atas kamu png diucapkan oleh
semua makhluk."

Intwa ka4ztalilu twjzil muhsiniin : Sawtggnlutya demikianlalt Karni
memberilun pembalasail kqada semao orumg yang berhnt ihsan.

Nuh berhak menerima pembalasan yang tinggi, karena beliau masuk ke
dalam golongan orang-orang png berbuat ihsan. IGihsanan Nuh adalah
perjuangannya yang terus-menerus menantang musuh-musuh Allah dan
kesabarannya menderita gangguan.

Intwhuu min 'ibaadilwl ma'miniin : Sesunggulutya Nuh iru dari hamba-
hamba l{ami yang mubnin.

Nuh itu masuk ke dalam golongan orang-orang png mukmin, karena khalis
imannla dan sempurna ibadatrya

Tbumma agh-mqrul a*klwriin : Kerutdian Kami tmggelanlcan ontilg-
omng yang lain.

I(emudian Kami mengaramkan semua orang )ang menantang atau melawan
Nabi Nuh dalam keimananrya, tidak ada di antara mereka png lfami tiqggalkan
bekasnp.

KESIMPULAN
' 

Dalam ayat-a6ini, Allah menjelaskan apa )ang dijumpai Nuh dari kaumnla,
sebagaimana Allah menjelaskan batrwa jumlah kaumrya png beriman kepada
Nuh adalah sedikit, walau cukup lama dia berdiam dan berdakwatr di anura
mereka. Sesudah habis dala upqanla, barulah Nuh memohon kepada Allatr
supala dia diberi pertolongan. Karena doa Nuh tersebut, maka Allatr pun
mengaramkan semua kaumnla png mendustakan seruannla. Sebalikrya, Allatr
menplamatkan Nuh beserta keluarga dan para pengikuhp.

ro Kaidon dengan S.11: Hlnd, 48.
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6i;+ibtsiiC)W

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(8e)

(e0)

(el)

884

Di antara para pengitut Nuh adalah
Ibrahim.tr

Ketika dia datang kepada mannYa
dengan jiwa png sehat.

Ketika Ibrahim bertanp kepada
aphnya dan kaumnya: %.pa Yang
kamu sembah?"

"Apalah kamu membuat kcbohong-
an, laitu menjadikan tuhan selain'
Allah?

"Apakah penangkaanmu terhadap
Tbhan somesta alam?"

Kemudian Ibrahim memandang
bintang-bintang.

Maka dia pun berkata: "Saya
sekarang sakit."

Maka, mereka pun berpaling
membelekangi lbrahim.

Maka, Ibrahim pergi kepada dcua-
dewa @atung-panmg) mcrcka, lalu
dia bertaqa: 'Apakah kamu tidak
makan?'

kamu tidak

qi;{#68
,i##:i..,Ltyv-,

6.$ii,66+;i;$.36tt

d\36ti,t#86
,iAWFi

d#qy163

(92) 'Mengapakah
menjawab?"

(e3) Maka, Ibrahim mcmukuli berhala-
berhala inr dengan tangannla.

Kemudian mereka scgtra mendatangi

Ibrahim.

Dia bertanya: 'Layakkth kamu
mcqrembah panmg-pahmg bcrhala
png tamu pahat itu?"

%,llah meqiadiken kamu dan apa
png kamu kerjakan."

Mendcngar hal itu, mcreka Pun
berkata:'Buatlah sebuah api unggun

(e4)

(e5)

(e6)

(n)

d#i-;trW$tt

$aiw;rirl6

wlw\$'6

@;*tiV6
fi6'r$rtw

o$jz1;;1'#Y

'*A\w"&U

coXrltVftlitit;
o;srs,ifi56

Ir I(aithr d€ryan S.21: al-Anbiyaa', 52; 5.23:. aLfvfu'minno' 53.
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(ee)

(e8)

mOk lbrahim, lcmudim lcrruE bn
dia fc dalam api yaog mcnrhare i5.-
Mcrcka hcndak mcmpcrdayaten
Ibrahim, leh fami (AILh) ncqfin-
hmcrclas&gric.ngfmgymg
peli4g hina.

Ibrahim bctuta:'Sr5a pc4gi lcp.dr
Tbhanh, Dia ahn mcnunjulhn
ah."

(1m)'Whai ltlhanku, bcxilah kilF,r.h' s@la4glxltcNa yang salch.'
(101) Maka, Kami pun mcalampaihn

bcrita gcmbira kcpade lbrrhim,
bahwa dia aten ncmpcmlctW
Ixltcm laDg s.rort srntun.

qgsirlw#$+l;ffi

@#a$J\u-*tlg

d#ftI.D+55

wP.,.*,:&Fs

TAFSIR.

W iruu ilin stii'dihii b ibuhfu : I)i otum Na ptgfu mil fuIoh
Ibahirrl

Di affara orang 1ary mct{Bikmi ialm lfth mcqgnah Allah, mcmpgtcapi
hari baryIit(nmsh rtlni@tan ffiCi sdil rningE t) dmdm ceg-
orang yaqg m€trfrstekan Allah adalil IHim.

Syti'ah, pada mulmF bcrarti rutm, pdog; dm a4cary png
sependirian. Demsa ini, Syi'alt qiadi trrn fiilgfiry yry mbela
tepentingan Ali dan m€ryengkx @ 'rF"jadi tMifih.

I&,fua+ nbhhut U gh -b : kib tu tutg @tu nmaW
tuWaiiwyrystu-
rngatlah, hai Muhmma4 bila lbr&im dmg tryeda rutmn dcrfgnn

hati yang Urlus it'lrlas- Dqil imm pg bmr, Ibr$im mcrycncmOfitan
kefimfulan hilitr5a qada Allil, nafa bcilafilil dia nrcn-ime pahale dm
pembalasan Allah.

ru Wb A oLATi a @ ttt b ttu : Eaib lbattn
tuW krytu ayolory tut tury'tfu yg turu sthh?'
Ibrahim dat-B, bcrmFqadeTdry dD Frnnjc 'A1nH pg rrernu

sembah ini?' Ibr&im rorFcnn pcrhantr*a pg Erymbil bcilala

A ifun tut fullnfl fu : 4pblt tuu nanM
fnhogCIL yAt nuimt flu. fuin AM.?-
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Apatah hu mcupmbah tnlren+han sdain Allah umlk mengadakan

kebohongan dan hfosan@da mamsia? hdahat tidat ada sesuan dalil Fng
membemrtan tindakanmu.

fu nu dtufu li tfrfl 'fuiin : -rlpahhpawrykmuu wru@
Tlthot sdnesb aloi?'
gegaimana rcfannamu Etadry Thhan scmcsur alam, pabila kamu

menyembah yang sdain Dia? Apatah trmu menyangta bahwa Allah eken

membiarhn m tarya rilsa, hga" malmmu png buruk iu?

fu ruzlw rwI+wtfD fiw : Korwdiot lbnhim nmotUts
Ofuotg+btotg.

MaLa, Ibrahim pmqlcrt*ltrn mCeitat Allafu hlu mernikirtan fteadaan

[intang, si4ahh nng renjadilamn, tagaimana bercdar, sirya pula yang

menggeralhn danb mxraftalr bi@g+i@ im bersemhtryi pada siaag hari?
Ibrahim mempqtrim birffig{i@g umk mcmeqUcn jaan ncngFtahui
sebagian Fng mjib @i Allah, Etrdlta ttrEit dan bimog{inteng iur.

h Wlobafrsqfu : UobfurytM 'fulvsekaruW sotr."

Ibrahim b€rb Qleda t-'rmrrlc 'Sara rrcrasa tidat emk badan, karena

inr hmi tidak bisa pcrgi bcrlrilmu mcrFtan hri ra5n-' Ibrahim tidak bisa
peryi b€rsama rccta b Eryd pcrapm hri rag tum bctiru iagin merusak

bertala{ertala mgcta dm tmrnla mqgrmumbn pcaryanan tertadap para

pcnytmnan beftala im.

fu turabt'nlu dliriit : Ihb, aweb pwt m@iry nuben*o$i
Ihnlrin-

Sesudah rcEfa mcaOsUU pcadahlbrahim nntnk menghediri per4faatr

hari rap, mara mcrcla pmpcryi bEryd ibadd dm mcnrbiarken Ibrahim di
tcmpffila.

tuwgfu tu uWtu fr * cb ttut : Lf,otu, Ibnlim peryi
krytu Mta @*W$ mtu, lfrt tu buW 1fubh kotttr
tifuknufut?'
Scdah mcrEtapcryi fD Eqil tafudA IHin @ru scmnuyi*cmmryi

mcmju b mpd bcrtela pg rorfa mbil- Ibreim bcrh keada bcfiala-
bcrtala ihr dcrEm mde mqgri*: 'A1nh fu tidat 64 mrken makrnan

png diperscoDahh Qndm ini?' K{mqle milg mdctattan sajian di
muta bcrtalaJcilale iE pada t[t hui rry-
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Mu lakwt laa un+hiquan = 'Mengapah,nh lamu tidak meniavvab?'

Apa png menghalangi kamu untuk berbicara, tanla Ibrahim kepada berhala-
berhala itu. Maksud pertanlaan itu adalatl untuk membuttikan ketidakmampuan
berhala-berhala tersebut.

Faruaglw 'alaihin dlwfiam bil yamih : Mfu, Ibmhim mernuhtl berhala-
berhala itu dilgan Wryawrya.

Sesudatr Ibrahim bertanla, png sudah pasti tidak memperoleh jawaban,

maka beliau pun menghananrkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping.
Hanla satu )ang ditinggalkanrya tidak dirusak, laitu berhala png terbesar, seperti
png sudatr dikisahkan di dalam surat al-Anbipa'.

fu aqfohuik iltiwifiat , : Ksrutdianmer*a segemttaildatongi lbmlim.

Sesudatr kaumrya kembali dari tempat mereka berkumpul pada hari rala
itu, mereka pun menjumpai Ibrahim untuk menaqakan, siapakah png telatt
menghancurkan berhala-berhala itu. Mereka pergi menemui Ibrahim, karena

telah ada lang memberiuhukan bahwa dialah png menghanorrkanrya.

Oletr karena itu, Ibratrim menjelaskan kebodohan mereka, seperti difirmankan
oleh Allah sebagai berikut:

Qgolo a ta'budutuu ,rroo tardrituttn = Dia bertailya: "Layakkah karnu

menyenbah pattotg{otung berlwla yong funw palat itu? "

Apakah kamu meqrcrnbah berhala-berhala png kamu pahat dengan tanganmu
sendiri, setelah kamu membuatnla, lalu kamu merryembahnya dan kamu
membelakangi Allah )ang telah menjadikan kamu dalam bentuk dan rupa png
indah? Padahal, Allatrlatr png telah menjadikan kamu dan benda-benda png
menjidi bahan baku pembuatan berhala.

Wallaaha khdoqeon wa nua n-'mahun = 2llW matjadikan kruut dan
opaWry kamu kerjaknt.'

Padahal, Allahlah png menjadikan tamu dan menjadikan bahan-bahan untuk
pembuatan berhala-berhala. Sesudah Ibrahim mengemukakan huiiah )ang tidak
dapat mereka sangkal, maka mereka pun menggunakan kekerasan.

@hfrrua lduu btrtyaatunft alpdtufil jahlin : Mendengar lwl itu,
nurcka pwt berkan:' Btn lolt sehnh ryi mggtt untuk lbraltim, kemudian
laryarkan dia kc dalom qi yng mqnbam itu.'

Sesudatr mereka bermusyauarah meqgenai hukuman terhadap Ibrahim atas

ulahrya itu, maka merckapun berkaa kepada sesama. "Buatlatr sebuahapi unggun



luz 23 $rra 37: ash-,Shaafraat 3467

png besar, kemudian ryalakanlah api dan sesudah itu lemparkanlah Ibrahim ke

dalam api png meryala-n1ala itu."u

Fa atadua bihii koidnn ta ja'ahaahumul asfaliin : Merela hendak
mempedayakan lbmhim, lolu Kami (Allnh) menjadilun merelu sebagai
oflmg-ontng yang paling hirw.

Mereka bermaksud membakar Ibrahim di dalam api, tetapi I(ami
meryclamatkan dia dari kobaran api. IGmi membuat api terasa dingin baginp,
sehingga ketika dilempar ke tengah kobaran api, Ibrahim tidak hangus terbakar.
Dengan kejadian itu, Kami jadikan kaum Ibrahim png kafir itu rendah dan hina.
Hal ini menjadi butti kebenaran Ibrahim dan ketinggian derajatrya.

Sesudatr habis upala untuk mengajak mereka mau beriman, dan ternlata
mereka tetap tidak mau beriman, Ibrahim kemudian bermaksud hijrah
meninggalkan mereka.

Wa qaabhuriid?athibanilotrubbii sayahdiin : Ibmhim berlata: 'Saya
peryi kqada Tfuhonh4 Dia akan menunjuki aht.'
Ibratrim berkata: "Saya berhijrah ke tempat di mana saya dapat beribadat

kepada TUhan dengan sempuma. T\rhan akan menunjuki semua jalan kebaikan

bagi agamaku." Tbmpat hijrah png dimaksud Ibratrim adalah "Bumi Suci."

Alat ini memberi pengertian bahwa apabila kita tidak dapat menegakkan

agama dengan wajar di suatu tempat, maka wajiblah kita berhijrah ke tempat
lain, yarg memberi keleluasaan untuk menegakkan agama.

Setelatr Ibratrim berhijrah dari tanah airnya, maka beliau pun ingin
memperoleh anak.

RabU lub lii mhas h s ltulihiin : Waltai Thhnlht, berilah kq adaht s eomng
putemyong saleh.

Wahai T[hanku, berilah aku anak ]ang taat dan mampu menolong aku dalam
mengajak hamba Allah untuk menjalankan agama-Mu dan bisa meqiadi temanku
dalam perantauan.

Fa bosy *y amodu bi ghulumin lwliim : Maka, Karni p un menyutnp ailan
berita ganbimkqada lbmhim, fulwa diaakanmetnperuleh seoflmg putem

wg sailgat santun.

Maka, Kami pun memperkenankan doa lbrahim. IGmi menggembirakan dia
dengan pemberitatruan bahwa dia akan memperoleh seorang putera )ang memiliki

L

12 Bac. S.21: al-Anbiyaa'.
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perangai )ang halim. Putera png dimaksud di sini adalah Ismail, putera lbrahim
png sulung.

Parauliama, baik ahlul kitab maupun umat Islam, sepakat menetapkan bahwa

Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Dalam at-Thurat dijelaskan bahwa Ismail
dilahirkan ketika Ibrahim berusia 86 tahun, sedangkan Ishak dilahirkan ketika
Ibrahim berusia 99 tahun.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kisatr Ibrahim, bapak dari semua

nabi png disebut sesudah kisatr Nuh, pitu bapak manusia png kedua. Adapun
persesuaianrya antara kedua kisah ini adalah: Nuh diselamatkan oleh Allatr dari
bencana karam @anjir besar), sedangkan Ibrahim diselamatkan dari kobaran
api, demikian pula Allah akan menyelamatkan semua orang mukmin.

88s

(102) Maka, ketika putera Ibrahim itu telah
pandai berusaha sendiri, Ibrahim
berkata kepadanla: "Wahai anakku.
Aku bermimpi dalam tidurku,
seakan-akan aku menyembelihmu.
lvlaka, pikirkanlah bagaimana pen-
dapamu." Puteranla itu menjauab:
'Wahai alahku, lakukanlah apa )ang
ayah disuruh mengerjakan. Insya
Allah aph akan mendapatkan aku
termasuk orang )ang sabar."

(103) Maka, ketika keduanya telah menle-
rahkan diri kepada kctetapan Allah
dan pipi anakn5a telah diletakkan di
tenah unhrk disembelih.

(Ifi) Dan Kami pun men)€nmla: 'Wahai
Ibrahim."

(105) "Sungguh engkau 1sffi 6slaksana-
kan apa png engkau impikan itu."
Demikianlalh l(xmi rclah memberi
pembalasan kepada mereka yang
berbuat ihsan.

(106) Sestmggunqa ini adalah cobaan pn,g
nlata.

CJ-il?iYJut;ttv68$
?irlY1*u:tz:{$rTra
tt r*fi$YJitffiJ|
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(107) Dan Kami menebus putera Ibnhim
itu dengan seekor kibas png besar.

(108) I(ami tinggalkan nama baik Ibrahim
di kalangan onmg-orang )ang datang
sesudahn;ra.

( 109) Icsejahteraan dicurahkan oleh Allah
kepada lbrahim.

(110) Demikianlah Kami memberi pem-
balasan kepada orang-orang yang
berbuat ihsan.

(111) Sesungguhrya Ibrahim adalah dari
hamba-hamba Kami png beriman.

(112) Kami telah menyampaikan kabar
gembira dengan memberitan seorang
putera png bernama Ishak, yang
akan menjadi nabi dan masuk ke
dalam golongan orang-omng yang

saleh.

(113) Kami curahkan kcberkatm kcpada
Ibrahim dan Ishak. Di antara
kctunrnan keduaqa ada yang beftuat
baik dan ada png aniap (zalim)
kepada diri scndiri dcngan terang-
terangan.

@*.;L)i,,Eii;
de+.Vl.iLkW

,F+;WS1

tu1i'Fy6i$5

rry*Jr,s;ifte
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TAFSIR

Fa bmmaa bab-gha ma'alna'sa'ya qmb yaa bwwyya innii arut fil
nmnaami annii odzioltuka fu-ilur naa4zaa tanua : blaka, ketika pwem
Ibmhim itu telah pandai berasala sqrdii, Ibmhim berkota kqadanya:
'Wahai anakhr. Aku bermimpi dalam tidurku, seakan-aknn aku
mmyanbelihmu. Maka, pikirkmlah bagaitnana pmdqatmu. "

Ibrahim memohon kepada Allah agar dirinp diberi anak. Allah pun
mengabulkan doanla. Dengan perantaraan malaikat, Allah kemudian
memberitahukan kabar gembira tcrsebut kepada Ibrahim. Dalam pemberitatruan
disebutkan bahwa anak Ibrahim akan berperangai mulia dan hatirya sangat halim.
Sesudah putera png dijanjikan itu lahir dan sudah dapat membantu nrgas orang
tuanla, pada suatu hari Ibrahim berkaa kepada anaknp itu, Ismail: 'Watrai
anakku, aku bermimpi menlambelihmu, maka begaimana pendapatmu?"

Ibrahim menjelaskan mimpinp itu supEa anaknya mengetatrui musibah apa
png akan menimpa dirinfa dan dia dapat me4gutkan hatinp. Mimpi orang
saleh adalah suhh (pcamjuk) dari cahaJa Allah, sodangkan mimpi nabi dipandang
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sebagai vmtryu png tidak boletr ditolak. Ibrahim bermimpi menlambelih anaknla,
dan itulatr permulaan mimpinla.

Walaupun dia sangat mencintai anakrya, tetapi sebagai seomng Rasul, dia
teap melalsanakan tugas png diispratkan dalam mimpi itu. Diapun mengemuka-
kan mimpi itu kepada anaknla, supala si anak bisa mengemukakan pendapatnya.

@ola yaa afulif al nua tu' mant : h$ erunry iu malj awab :' Walni ayvttht,
laful@ilah apa yang disurult ayah mengerjakon.'

Ismail menjawab: 'Watlai alah. Alah memanggil seorang lang mendengar
seruanmu dan ajah meminta kepada orang )ang memperkenankanpermintaanmu.
Maka laksanakan apa png diperintahkan agar a5ah menjalankannla. Tirgasku
han)a mengikuti dan menuruti perintah."

Sa tajidunii in syaadlaahu minash sluabiriin : ofnfln Allah ayah akan
mendapatlan aht termasuk orungoruntg yang sabar.'

Untuk meneguhkan kerelaanrya, Ismail berkata lagi: "Aku akan sabar atas
ketetapan (qadha) Allah dan aku akan memikul beban ini dengan tidak berkeluh-
kesah." Pada diri Ismail memang terpancar penghaptan iman png benar dan
peryrcrahan diri png sempurna, serta sabar dan rela kepada ketetapan Allatr
dengan sepenuh-penuhrya.

Fa lammaa ashmaa wa talbhuu lil jabiin : Mafo, letika kcdmty telalt
menyemhlant diri lcqada ketaryan Allah dan ptpi arulotya telalt diletal(*an
di taruh wttuk disembelih.

Setelah Ibrahim mematuhi perintatr Allah dan Ismail pun merelakan dirirya
disembelih, maka Ibrahim segera menelungkupkan anakrya di atas t^nah. Menurut
Mujahid, ketika itu Ismail berkata kepada ayahnya: 'Janganlah engkau
menpmbelih ahldengan mernandang mukaku, karenamungkin nanti akan timbul
rasa kasih terhadap-ku, setringga ayah batal menyembelih aku. Ikatlah tanganku
ke leherku dan telungkupkanlah aku ke bumi." Permintaan Ismail ifi dituruti
oleh ayahnla.

Wa naadainaahu a! yoa ibathiim. @d shffiaqnr rulu : Katni putt
mqyerunyo: "Walwi lbrultim. fungguh mgla u telah melakoufutt apa Wg
mgkau impikan itu."

Ibrahim meleakkan pisaurya di atas letrer Ismail, akan tetapi letrer Ismail
tidak luka drgores pisau, walaupun berkali-kali pisau digoreskan, bahkan hingga
menjadi nrmpul. Ibrahim sendiri merasa heran dengan kejadian itu. tctika itulah,
malaikat berteriak dan Ibrahim mendengar suara malaikat png memanggilnla
atas perinah Allah: "Hai Ibratrim, sudah orkup. Engtru sudah memenuhi perintatr
Allah dalam mimpimu im. Engkau telah melaksanakan nlgas.'
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Innoa ka ilzoorika nqidl nulalniin : Detnikiutloh Konti telah memberi
pembalasan lcqada merukn yang berfua ilaan.

Sebagaimana IGmi membebaskan Ibrahim dari meqembelih anaknla sesudatr

terbutti keikhlasanrya dan dia dapat mengatasi rasa sal,ang kepada anakn)a,
demikian pula IGmi memberi pembalasan kepada orang-orang )ang taat dan
berbuat ihsan.

btrw luadzta b huwal baloactl mubiin = Sesmggulnw ini adolah cobaan
yang nyala.

Apa png telah Kami perintahkan kepada Ibrahim itu adalah suatu ujian
)ang sangat besar, pqg tiada taranla. Allah menguji hamba-hamba-Nla deryan
berbagai macam beban yang kebaryakan dari beban itu terdapat ratrasia png
tidak kita ketahui.

Wa fadahofiu bi dzibhin 'a*h.iim : Dan Kani mercbw (nunggutti)
putem lbruhim iu daryan seekor kibas (kanbind yvng besar.

IGmi telah menebus (mengganti) Ismail dengan seckor kibas png dibana
dari bukit T5abir. Al-Qur'an tidak menjelaskan kepada kia, dari mana kibas itu
didatangkan. Hanla al-Hasan al-Bishri berpendapat bahwa kibas itu didatangkan
dari bukir Tsabir.

Wa tamktua 'alaihi fil u*hlritn : Kani tinggalkott twtru baik lbmhin
di kalangan oilng-oftmg yang daang sesudahttya.

Kami mengekalkan bagl Ibrahim sebutan png baik dalaur masprakat dunia.
Oleh karena itu, Ibrahim dicinai oleh segerup manusia, walaupun mereka berlain-
lainan agama. Orang Ehudi memuliakannja, orang Nasrani membesarkannla,
orang Muslim mengagungkannla, bahkan orang musyrik pun menghormatirya.

Saloamun 'aloa ihaot iim : Kesejahteruan diauahkan oleh AIM kqada
Ibmhim.

IGsejahteraan kcpadamu, uahai lbrahim, yang diucapkan oleh malaikat,
manusia, dan jin. Nama Ibrahim rcnrs disebut dcngan sebuun png baik di
antara segenap umat sampai hari kiamat. Dari peristi*a inilah datangrya spriat
penlembelihan kurban pada hari ra5a Idul Adha, )ai$ hari ra5a tebusan.

Ka ilztollko tqiril mui,c1inik = Dqikiotlolt Konti manberi panfulaswt
kqado otwrg-onmg yang bcrhnt ihson.

Ibrahim adalah omng )ang dimaksukkan he dalam [a[angAn orang{rang
png muhsinin @erbuat ihsan). trGrenan5a, trGmi pun bcrbuat ihsan kcpadarya.
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Inruhtru min'iMitul mu'miniin = Sesllrrggttlurya lbruhin adaW dari
lamfu-lanfu Kani yry beriman.

IGmi golongtan dia ke dalam golongan para mukmin karena dia seorang

png khalis (ikhlas) dalam beriman dan sempurna ibadatrya.

Wa basy-syarmaahu bi isluaqa rubiyyam minosh sMihttn : Kttni telalt
manyampaikot kafur genhin kqafuiy futgot ntonberikot seonmg putem
yang benwru Ishok, yng akan n qtiadi rtobi dan nost* kc dalam golongan

ofitng-oflmg yng saleh.

Kami berikan lagi kepada Ibratrim seomng anak, pitu png bernama Ishak.

ICmi jadikan dia sebagai seorang nabi dan IGmi golongkan ke dalam golongan

orang-oraqg saleh.

W bot ahao'ahihi wa'oloa bhuqa : Koni canahkot kcberfuan kryfu
Ibruhimdan Ishak

Kami telatr melimpahkan keberkatan dunia dan alilirat kcpada Ibrahin dan

Ishak. Maka, IGmi menjadikan kcnrrunanrya setragai nabi-nabi, raja, dan hakim.
Bahkan, IQmi suruh para muslim bershala*at untuk Ibrahim bersama dcngan

mereka bershalauat kepada Nabi Muhammad.

Wa min aurrfWoAnnu muhsinw wa ziulintd A n4fififf muffin = Di
antam keturwnn kefuurtya ada ywg furbud fuik dott ada YnS or@
(utin1 kqada dii sadiri dangan temng-tenngan.

Di antara keturunan Ibratlim dan Ishak ada yang berlaku ihsan dalam

amalanrya. Mereka taat kepada Ttlhannla serta mengiluti perintah-perintah-Nya

serta menjauhi larangan-Nya. Ada pula png menzalimi diri, mengoOri jiwanla

dengan kekafrran, kefrsikan dan kemaksiatan.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa keturunan itu tidak
mempengaruhi apa-apa dalam bidrng petuniuk dan kescsatar. Begitu juga

kezaliman keturunan tidak membma kekuangan k€pada omnS{raog Earya }ang
tidak zalim datr tidak mengabaikan mereka.

Ada satu masalah png perlu kia pccahkan, ,aiu: "Siapakah sebcnarnla
putera Ibratrim png disembelih, Ismril atau Ishak?'

Alat-a5at al{ur'antidat tcgas mcnjdaslan siapa yang di$mbdih int. Akan
tetapi menurut lahiriahnya, Ismaillah png discmbdih, karcoaal-Qur'an scsudah

menjelaskan putcra lbrahin yang discmbclih, banilah ncogatatan: 'Dan Kami
meqggembirakan Ibrahim danlshat' IId inimrnjuttan bahw png discmbelih

bukanlah Ishek.

seb4gr-n ulama berpcndapat bahwa png discmbclih adalah rshrt, dcngan

alasan batrua Ibrahim mcmdon hryada Alhh sryala ncmberi kcpadrya loomng
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anak png saletr, sewaknr dia meninggalkan kampungnp ke Spm beserta isterinla

Sarratr dan anak saudaranla, Luth. IQlau kita mengikuti pendapat ini, maka

Ishak lebih tua daripada Ismail dan berita gembira adalah sebelum Ismail lahir.

Riwalat Ibn Abbas dari Ibn umar dan Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi

menguatkan pendapat )ang pertama, )ang menptakan batrwa png disembelih

adalah Ismail.

Orang-orang Yatrudi )ang sangat dengki kepada bangsa Arab menyangkal

keterangan png meryatakan batrwa Ismail png disembelih. Menurut mereka'

Ishaklatr png disembelih, karenalshak adalatr nenek molangnla' Wallaahu a'lam

(Allah png lebih mengetahuirya).

KESIMPULAN

Dalam ayat-ilt lt ini, Allah menjelaskan bahwa sesudah Ismail mampu

menolong alahnp, maka aphrya, Ibrahim, bermimpi menyembelih anaknp

itu. Ismiil pun menyeratrkan diri dengan hati png benar-benar rela untuk

disembelih. Sesudah sampai pada waktu penyembelihan, maka Ismail

ditelungkupkan di atas tanah, dan pada saat itulah datang wattyu Allah bahva

Dia telah menebus (mengganti) Ismail dengan seekor kibas. IGmudian Allah

menggembirakan Ibratrim dengan kelatriran Ishak, dan menjelaskan bahwa di

antariteturunan Ibrahim dan Ishak itu ada png berbuat baik dan ada pula png

berbuat buruk.

886

(114) Sungguh Kami telah mencurahkan

nikmat kepada Musa dan Harun.

( ll5) IGmi meryalamatkan mereka berdua

dan kaumnya dari kcsulitan Yang

besar.

(116) IGmi menolong mercka. IGrcna itu,
menjadilah mereka scbagai orang-

orang )ang menang.

(117) IGmi mcmberikan kcpada kcduaqa
Kitab png terang.

( 11 8) IGmi menunjuki bduanya jalan fng
lurus.

(119) Dan IGmi tinggalkan nama bailop
di kalangan orang{rang Png datang

scsdahnla.

6'$rS,!i:F%'iti
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(l2O)IGsejahteraan atas Musa dan Harun.
(121) Sesungguhnya demikianlah Kami

memberi pembalasan kepada mereka
png berbuat ihsan.

(l22)Sesungguhnya Musa dan Harun
adalah dari bamba-hamba Ihmi png
mulrnin.

@.q;AtV,,GbWy

TAFSIR

wa la qad marwnrua'alaa muusut wa htaruun : sungguh lfumi telah
mencumhlan nilonat kepada Musa dan Harun.

Demi Allah, Kami benar-benar telah mencurahkan nikmat kepada Musa dan
Harun. Keduarya Kami beri derajat kenabian serta Iemi tolong atas musuh-
musuhnla, pitu orang-orang eibti Mesir.

wa najjainaahumaa wa qaumahumaa minal lurbil ,azhiim : I(ami
menyelamatlan merela berdua dan laumnya dari kesutitan yang besar.

Kami menyelamatkan Musa dan Harun beserta kaumnla dari kesulitan besar,
pinrpenindasan )ang dilakukan oleh Fir'aun )ang memperiatut<an mereka seperti
budak. Bahkan, Fir'aun menyembelih tiap anak lelaki dari Bani Israil. itang
dibiarkan hidup hanplah anak-anak perempuan kaumnla.

wa ru-shamoahum fa laanuu humul ghuribiin : Ifumi menolong mercla.
I(arena itu, menjadilnh merela sebagai omng-omng yang menang.

Ictika Allatr ingin melimpahkan nikmat-Np kepada Bani Israil png sudah
lama ditindas oletr Fir'aun dengan menjadikan mereka sebagai pemuka-pemuka
maslarakat, maka Allah pun menolong dan memenangkan mereka.

wa aatainoaltumal kitaabal mwtabiin : Knni rnqnbeflan kqada leedanya
Kitab yang temng.

Kami memberikan kepada keduarya at-Thurat, sebuatr kitab suci )ang nlata,
png mengandung kebenaran, hukum, dan keadilan untuk menjadi pedoman bagi
segenap manusia atau bagi Bani Israil dalam mencapai kemaslahatan hidup di
dunia dan di akhirat.

wa htdafiuahumash shima+lwl mwtaqiim : Kami menunjuki lcedmtya
jalanyang lurus.

Kami telah menunjuki keduarya jalan pqg benar, pitu jalan orang-orang
png telah dilimpatri nikmat. Itulah agama lang benar, pqg dituruntan oari
Allah kepada manusia.

,rtitoli,F&
oAi;Jl 6r{:*)e$
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Wa tamkrua 'alaihimaa fil oa-fthiriin : I(ami tinggallun ruma bailotya di

lalangan omnS-omng yang datang sesufurhnya.

Kami kekalkan nama baik mereka berdua dan sanjungan )ang indah yang

disebut-sebut oleh orang-orang yang datang sesudahrya.

Salaamun ,alaa muusot wa lrontuun : I(eseiahteman atas Musa dan

Harun.

IGmi jadikan malaikat, manusia, dan jin )ang terus-menerus memohon

kesej ahteraan unruk keduanla.

Innaa ka-dzaalika naizil muhsiniin. Innahumaa min 'ibaadinal
mu, miniin : S esung gulvtya demikinnlnh lfumi memberi p embalasan lcepada

merela yang berbwt ihsan. Suunggulutya Musa dan Harun adalah dari

hamba-lwmba l(ami Yang mulonin.

Hal yang demikian itu karena T\rhan memberi pembalasan kepada semua

orang yang blrbuat ihsan dengan pembalasan png baik' Musa dan Harun adalah

orang-orang png berbuat ihsan, karena keduanla hamba l(2mi png mukmin.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan nikmat-Np yang telah dicurahkan

kepada Musa dan Harun. Selain itu, Dia telatr melepaskan mereka berdua dari

musuh-musuhnla, dan memberikan kepadanp kitab suci png nlata, serta

menunjukinp kepada jalan yang lurus dan sebutan png baik sepanjang masa.

887

(123)Sesungguhnp, Ilps adalah dari para

rasul.

(l24)Ictika dia beranp kepada kaumrya:

'Apakah kamu tidakmau bertakua?"

(125)'Apakah kamu menyeru (menlam-

bah) berhala png bernama Ba'al,
meninggalkan Tbhan, Png sebaik-

baik Pembuat rencena?

(126) "Allah inr Tbhanmu dan Tbhan orang-

orang tuamu lang telah lalu."

(l27)Mereka mendustakan Ilyas, karena
itu mereka dimasukkan ke dalam
neraka.

&,o7-;!t',fit:;t;{tfu s.'r;":in
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(l28)Kecuali hamba-hamba Allah png
tulus ikhlas.

( 129) Dan I(ami tinggalkan nama baik Itps
di kalangan orang-orang )ang datang
sesudahnya.

(l 30)Kesejahteraan atas keluarga yasin.

(131) Sesungguhnya demikianlah Kami
memberi pembalasan kepada orang_
orang )ang berbuat ihsan.

(132)Ses,ngguhnp dia (Ilps) adalah dari
hamba-hamba IGmi yang mutrnin.

afu,fiitiitti}*L
d'uCr+;g(u5

rrwatwrg
sfurrlJt,ri+.$-\Kg
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TAFSIR

wa inna ilyaasa la mirul munaliin : sesungguhrrya, Ilyas adatah dari
pam msul.

Ilps adalah seorang nabi dan seorang rasul di antara rasul-rasul png diutus
kepada Bani Israil. Menurut Ibn Jarir, Ilps adalah Ilps ibn yasin ibn Finrrastr
ibn Aizar ibn Harun, saudara Musa. IGlau demikian'halnp, maka IIps adalah
seorang Israili keturunan Harun.

Idz qaala li qaumihii a laa tataqwn : I{etila dia benanya lqada lantmnya:
"Apalah lamu tidak mau bertalcwa ?,,

Ingatlah, hai Muhammad, ketika Ilps berkata kepada kaumnya: -Apakah
kamu tidak mau bertakwa kepada Allah, Tbhanmu, danipakah kamu tidak takut
akan hari kiamat?"

Atad'uuru ba'law wa ta4ztruuru ohsatul ktualiqiin. Nlaaha rubbakum
wa mbba oabaa-ikumul awwaliin : ,,Apalah 

lam-u menyeru (menyembah)
bertwla yung bernana Ba' al, mening galrwt Tfutnn, wns, ioot*-miiwnxuat
rmcaru? Allah iru Tlianmu don Tutan omng-onmg finnw yang telah lalu..
Apakah kamu menyembah berhala Ba'al dan meninggalkan ibadat kepada

Tulan png menjadikan kamu dan menjadikan orang n.r, png telatr ialu,
padahal Dialah png berhak menerima ibadat?

Fa ludzdzrbuultu fa innatrum b muh4tur-uun : Mereka mendtsnkan
Ityas, lanerw itu metela dirnasuklan kc dalam nemlu.
Mereka mendustakan Ilps, menlangkal kerasulannya, karenanla mereka

dimasukkan ke dalam jahannam untuk merasakan 
^ui 

y g pedih sebagai
pembalasan atas penlangkalan mereka itu.
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Illaa 'ifu&tallaohil muhh-la-sWin = trQcwli lwmba-lwmba Allah yang

rulus il:hlas.

Semua kaum Ilps diazab, kecuali segolongan di antara mereka lang
men)rerahkan diri kepada Allah, Ttrhan semesta alam, dan berlaku ikhlas dalam

beramal kepada Allah. Mereka diberi pembalasan )ang sempurna di akhirat nanti.

Wa tarukrua 'alaihi fil u'ldiriin. Salaamun 'alu il yusiin. Iwtu lu
dualilu twizit mulwiniin. Iruuhuu min 'ifudbwl mu'miniin : Dan l{nni
tinggatlan ruma baik l$as di lulangan onmg-orung yang datang saudahnya.

I{esejahteruan atas lcehnrya Ynsin. Sa ungguhnya demihdanlah Kami monbei
pemfulasan kepada omnS-onmg yang berbrut iltsan. Sesungguhnya dia
(Ilyas) adalnh dari hamba-lwmba l{amiyang mulonin.

IQmi (Allah) mengekalkan pujian png baik sepanjang masa bagi Ilps. Dia
(Il-Yasin) I(ami muliakan seperti itu, karena termasuk ke dalam golongan orang-

orang )ang berbuat ihsan, dan salatr seorang di antarahamba Kami lang beriman.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan kisah Ilps dan bagaimana umatnla

menentang seruannla. Karena itu, mereka semua dimasukkan ke dalam neraka,

kecuali golongan yang menyembah Allah dengan ikhlas.

888

(133)Sesungguhnla Luth adalah dari para

rasul.

(I34)Ketika Kami menplamatkan dia dan

semua keluarganla.

(I35)IGcuali seorang perempuan tua )ang
tinggal bersama dengan orang-orang
png ditimpa siksa.

(136)Kemudian IGmi binasakan orang-

orang )ang lain daripadanP.

(1 37)Sesungguhnya dalam perjalanan,
kamu melalui bekas-bekas mercka,
pada pagi hari.

(138)Dan malam hari. Tidakkah kamu

memikirkan hal fng demikian itu?
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TAFSIR,

Wa fitu lwr+lul lt mtul mwsoliin : Seswggtinw Inh adalah dai
pam rusul.

I(ami t€lah mengutus Luth kepada kaumrya penduduk Sadun (Sodom) png
mengerjakanperbuaan keji (sodomi, homoseksual) yang belum pernah dilakukan
oleh orang-orang sebelum mereka. Luth menasihati mereka, tetapi mereka tidak
mau menuruti nasihat itu. IQrenanp, Allah menurunkan hujan azab png
memusnahkan mereka semua.

Idz rwjjahoahu wa ahbltwt ajma'iin. Illto 'ajwutn fil gltmbiriin :
Ketil(a lfurni menyelatrutkan dia dan sqruu lrelwryanya, keanli seoflmg
perempwilt tuLyang tinggal benanu ontttg-ontng yang ditintpa siksa.

Ingatlah, hai Muhammad, ketika IGmi menyelamatkan Luth dan orang-orang
png beriman kepadanp beserta semua keluargarya, kecuali seorang isterirya
)ang tua, png tinggal bersama dengan kaum png dibinasakan. IGmi jadikan
tempat tinggal mereka sekarang sebagai sebuah danau )ang sangat busuk bau
airnya dan sangat buruk rasanla.

Tbumma dammamal aa-klwriin : Kemudian l(ami birusalun orung-orung
yang lain daripadanya.

IGmudian Kami binasakan pula selain orang-orang )ang telah Kami sebutkan
itu, lang juga mendustakan kebenaran dan mendurhakai perintah T\rhan.

Wa innakum la tamutruuna 'alaihim mush-bihiin. Wa bil laili :
Sesungguhnya dalan perjalanan, katnu melalui belas-belcos merela, pada
pagi hari dan malam luri.
Kamu meleuati bekas-bekas perkampungan mereka dalam perjalananmu ke

Spm (Suriah) pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari, pada waku
siang hari atau malam hari.

A la loa ta'qiluun : Tldakkah kanu memikirkan lnl yng demikian iru?

Apakah kamu tidak memperhatikan keadaan itu untuk mengambil pelajaran
dan apakah kamu tidak takut akan ditimpa azab seperti png sudatr mereka alami?

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah mengisahtan sekelumit kisah Luth untuk menjadi
peringatan bagi orang-orang kafir QUraisy.

l
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(I39)Scsungguhnla \rlrnus ad*hh salah

seorang Rasul.

(I40)rctika dia lari ke atas sebuah pcrahu
yang penuh dengan mu,atan.

(141) Maka, diadakenlah undian untuk
menentukan siapa di antaB ponum-
pang yang dilempar ke dalam laut.
Maka, Ymuslah Png kalah, sehingga

dia dilemparkan ke dalam laut.

(142)Kemudian lAnus ditelan oleh seekor

ikan besar, sedangkan ltnus merasa

bahwa dirinp telah berbuat scsuatu

)ang patut dicela.

(l43)Seandaiqa bukan karena ltnus iru
seonmg lang membaca tasbih.

(l44)Tbntulah dia akan tinggal di dalam
perut ikan hingga hari kiamat.

(l45)IGmudian Kami damparkan dia kc
pantai dalam keadaan sakit.

( 146)Iqmi $mbuhkan untukrya tanaman
png menjalar (labu).

( 147) Dan Kami mengutus dia kepada umat
png berjumlah 100.000 atau lebih.

(148)Mereka beriman kcpadaqa, karena

itu IQmi memberikan kesenangan

hidup kcpada mereka hingga Pada
suatu waltru.
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TAFSIR

Wa intw Yuunusa la mfiul munaliin. Iik abaqa ilnl fulkil mosy'huun. Fa

soalwma fa kaaru mfuul mud'lu4hiin : Sesrnggthnya tilnus adahh
salah seorwtg Rasul. Ketika dia lari kc atas sebwlt pemlu yang penuh

dangan mutan. l&al@, diodokoilah urrdian mnk mowttukan siqa di mum
perumpang Wg dilcnpar ke dalan la$. Maka, lTtur'slah ywng kalah,

sehingga dia dilenparkan kc dalan laut.

ltnus adalatr seorang rasul Thhan png diunrs kepada penduduk Nivine.
Ingatlah, hai Muhammad, ketika dia lari ke sebuah kapal png sarat muatan. Dia

i
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ingin pergi dengan menumpang kapal itu, karena marah kepada kaumnya, yang
menolak kebenaran )ang dia dakuatrkan. Dia membuat undian bersama para
penumpang kapal png lain untuk menentukan, siapa png hanrs dilempar ke
laut guna menlelamatkan kapal agar tidak karam. Tbrnyata, dalam undian itu
Yunus kalatr, sehingga dialah png harus dilempar ke tengatr laut.

Ada riwalat png menjelaskan mengapa Yunus melarikan diri dari kaumnya.
Setelah mengancam kaumnla dengan azab yangakan ditimpakan kepada mereka,
Yunus pergi sebelum mendapatkan perinah dari Allatl. Beliau kemudian naik
perahu png singgah. Tbtapi perahu tidak mau terus berlayar. hra penumpang
kapal menduga adabudak png melarikan diri dari nnnnla. hda masa itu memang
ada kepercalaan maslarakat, apabila suatu kapal tidak mau berlalar berarti ada
seorang budak png melarikan diri dari tuannla ikut naik ke dalam kapal. Untuk
menentukan siapa png melarikan diri dari tuannla, maka diadakanlatr undian
karena tak ada png tunjuk diri. Dalam undian itu keluarlah nama Yunus. Melihat
hal itu, Yunus mengaku dan terus terjun ke laut.

Empat kali TUhan menlabut nama Yunus dalam al-Qur'an. Dalam surat al-
Anbipa' disebut dengan nama Dannnun, sedangkan dalam surat al{alam disebut
dengan nama Shahibul-Hut.

Fal taqamthul hutttu wa huwa muliim : I{emudian !funus ditelan oleh
seel<or ilanr besan sedanglanr funus merusa bahwa dirinya telah berhnt
seswfiu yang patut dicela.

Setelah Yunus terjun ke dalam laut, maka datanglatr seekor ikan besar. Pada
saat itu, Yunus merasa ada telah mengerjakan sesuatu hal png disalatrkan, pitu
pergi dengan tidek seizin Allatr. Padahal, seharusnla dia mesti bersabar terhadap
gangguan-gangguan 1ang dilakukan oleh kaumnp, sebagaimana png telatr
dilakukan oleh nabi-nabi Ulul Azmi.

Fa laulaa antwhuu lroaru mfiul musabbihiin. Ia labi4sa fii foth-nihii
ilaa yaumi yub'a4suun : SeandafuW bukan lanpsw ltltnus iru seomng
yang mmtfuca tasbih, tmtulah dia ala n tinggal di dalatn perut ikan hingga
lari kianwt.

Seandainp Yunus bukan orang )ang banlak menlcbut name Allah dan bukan
orang )ang bertasbih sepanjang umurnla, tentulah dia meninggal dalam perut
ikan dan menetap di tempat itu sampai hari kiamat.

Dalam kegelapan perut ikan itu, tlrnus men),eru Allah dan berdoa serta
mengucapkan: Laa iloalw illoa anm subhaanaka iruii hurtu minazh zlualimiin,
maka Allah pun memperkenantan doanp.

Fa nabqdzaaorru ffi 'atui tw huwa soqiim : Ksrutdien Kani donparfun
dia ke panni dalarn keadaan sakit.
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IGmudian kami perintatrkan ikan supala mendamparkan Yunus ke pantai

)ang saat itu dalam keadaan sakit akibat dipengaruhi oleh rasa sedih karena

perilaku kaumnp png mengingkari kebenaran.

Wa ambqtnoa 'ahihi syaiatfuam miy yaq-thiin : I(ami tu.nrbuhlan wtulotya

tarumnn Wng menialar (labu).

Kami tumbuhkan di sampingnla tanaman labu untuk melindungi dirirya

dari terik matahari, dan supala dia memakan buahnla, sementara dia dalam

keadaan sakit.

Wa anahualtu ilat miqti alfin au yaziidwtn Fa atmarutufa matt'twolunn
iltt hiin : Dan lfumi mengurus dia kqada unut yang berjumlah 100.000

atau lebih. Merelu beriman tcepadanya, lureru itu Kami memberilan

lceserwngan hidup kqada mereka hingga pada suatu waldu.

Sesudatr Yunus sembuh dari sakitrya, maka kembalilah dia kepada kaumnla

untuk menyempurnakan dakwatrrya dan meryampaikan risalah. Allatt mengutus

dia sekali lagi kepada kaumnp png berjumlah 100.000 lebih. Mereka beriman

kepadanya karena merisa bersalah atas kepergian Nabi Yunus dan merasa bahwa

mereka juga akan binasa sebagaimana keadaan umat-umat )ang telah lalu. IGrena-

nlalah, mereka bersedia menerima dakwah Yunus dengan tunduk dan patuh.

Allatr pun memberikan kenikmatan hidup di dunia kepada mereka hingga ajalnla

tiba.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allah menjelaskan kisah Yunus png ditelan oleh seekor

ikan besar dan kemudian didamparkannp kembali ke tepi pantai. Selanjutrya

Allatr mengutus dia sekali lagi kepada kaumnla, lalu berimanlah semua kaumrya.

Al-Qur'an tidak menjelaskan sebabnla, mengapa dia lari terlebih dahulu,

dan tidak pula menjelaskan berapa lama Yunus tinggal di dalam perut ikan.

Lama atau tidak Yunus tinggal di dalam parut ikan, hd itu jelas merupakan suatu

mukjizat baginp.

890

(l49)Thryakan kcpada mereka 1ang kafrr
itu: ?tpakah paffi dikatakan bahwa

Ttrhan mempuryai anak-anak Perem-
puan dan bagi mercka anak-anak
lelaki?"

eoAWLEtaig'{}e6
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(l50)Ataukah Kami telah menjadikan
malaikat-malaikat itu perempuan,
sedangkan mereka hadir mcnpksi-
kannla.t'

(151) Ketahuilah, sezungguhnla mcreka
karena kebohongannp, mengatakan :

(152)Allah itu beranak, sungguhlah
mereka itu orang-orang yang ber-
dusta.

(153)Apakah Allah memilih anak-anak
perempuan daripada lelaki?

(1 54) Bagaimana kamu menetapkan demi-
kian?

(l55)Apakah kamu tidak mendapatkan
peringatan?

(156)Aaukah ada bagimu keterangan yang

nlata?

(157)T[njukkanlah kitabmu jika kamu
onng-orang png benar.

(l58)Mereka mengatakan bahwa di antara
Allah denganjin-jin itu ada hubungan
kerabat; bahwa jin-jin itu mengetahui

dirinla akan diazab.ta

(159)Maha Suci Allah dari sernua apa yang

kamu sifrtkan.

(160)Kectali hamba-hamba Allah yang

tulus ikilas.
(161)Sesungguhnya kamu dan apa png

kamu sembah.

(162)Trdak dapat membencanakan sese-

orangjua pun.

(163)Melainkan orang )ang bakal dibakar
di dalam jahannam.

(164)Masing-masing kami mempunyai
derajat )ang tertentu.

(165)Sesungguhnp kami berdiri bershaf-
shaf.
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(166)Dan sesunggutrnp kami menyucikan

Allah.

(167)Sesungguhnla mereka yang kafir itu

berkata:t'

(168)'Kalau seandainya kami mempunpi
kitab dari orang-orang dahulu."

(169)'Tbntulah kami menjadi hamba-

hamba Allah Png ikhlas."

(170)Setelah al-Qur'an datang, meref,a

mengufurinP, maka kelak mereka

akan mengetahui bagaimana akibat

dari kekafirannYa.

wudw
d1lfigau
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TAFSIR

Fas nfiihim a li mbbilut banogtu wa blrumul banuun : Thnyalan l<epada

*rrrio yang lafir itu: Watgh patut dil@tatan bahwa Tfuhan memputtyai

aruk-arukperempwm dan bagi merelu arwk-atuk lelnki?'

Thnpkan kepada orang-orang Quraisy tentang suatu hal png sangat tidak

masuk aka Orn tidak sesuai dengan tabiat, pitu beri'tikad @erkepkinan) bahwa

malaikat itu anak perempuan Allah. 'Apakah Tirhan mempunlai anak-anak

perempuan, sedangkan kamu mempunlai anak-anak lelaki? Bagaimana kamu

mengatafan seperti itu, padatral kamu sendiri tidak menyukai anak perempuan

(keplrcapan jafrifiyafr saat itu)? Matra Suci Allah dari apa )ang kamu tuduhkan'"

Beberapa kabilah Arab, pinr Kabilah Juhainatr, Khuza'atl, Bani Malih, Bani

Salamah, dan Abdud Dar, menlangka bahwa para malaikat itu adalah anak

perempuan Allah.

Am khahqrul mataa-iluta inaa4saw wahum syaahihnn : Ataaluh l{ami

t etah menj adilan mataitat -matailat iru p ercmp run, s edanglant mereka hadir

menyal<sikannYa?

Apakatr Kami menjadikan malaikat itu orang-orang perempuan, sedang kamu

menpksikan penciptaan itu?

Alon inruhum min ilkihin la yaquuluun. Walafullaaahu : Ketahuilah,

sesungguhnya merela lurena lcebohongawrya, mengatalun: "Allah itu

bemrwk"

rt Kridoo dengan S.35: Faalbir, 42; 5.6: al-Aa'aam' 155'
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Iktikad mereka bahwa Allah mempunpi anak, suatu iktikad png jelas

kesalatrannla dan tidak ada sedikit pun dasarnya.

Wa inruhum b kao4zibuun : Sungguhlah merelu itu omng-omng yang

berdasta.

Mereka memang orang-orang lang berdusta, tidak ada satu pun dalil png
membenarkan apa )ang mereka iktikadkan (pkini).

Ash-thafal banaati 'alal baniin -- Apalah Allah memilih anak-anak
p e remp uan darip ada le laki ? 

t6

Apa png Allah memilih anak-anak perempuan, tidak menyukai anak-anak

lelaki, padahal 'uruf dan adat menetapkan hal png sebaliknp?

Maa lakwn luifu tahkunuil.n : Bagaimana lamu menetaplan demikian?

Apakah kamu tidak berakal, bagaimana kamu memandang benar i'tikadmu
itu, padahal akal tidak mungkin menerimanla?

A fa ba ta4ztkluru.l : Apaluh lwnu tidak mendapatlan peringatan?

Apakah kamu tidak sadar, sehingga kamu tidak mengetahui bahwa i'tikadmu
salah?

Am lakum sul4haanum mubiin. Fa'tuu bi kitaabikum in kuntum
shaodiqiin : Ataukah ada padatnu lreterungan yang nyata? Tfunjuklwnhh
kitabmu jil(a lwnu adalah oftmg-omng yang bawr.

Apakah kamu mempuryai hujjah png kuat berdasarkan wahyu? Jika kamu
mempuryai hujjah, maka kemukakanlah kitabmu )ang menguatkan apa png
kamu katakan, jika kamu termasuk orang-orang png benar.

Wa ja'aluu boituhuu wa bailwl jinruti rwsaban : Merela mengatalant
bahwa di annm Allah dcngan jin-jin iru ada hubungan l<embat.

Mereka menjadikan antara Allah dengan jin-jin ada hubungan kerabat. Ada
riwa5at png menyebutkan bahwa ketika sebagian orang kafir Quraisy mengatakan:
'Malaikat iu anak-anak perempuan Allah", maka Abu Bakar bertanp: "Siapakah
ibu mereka?" Orang-orang kafir itu menjawab: "Ibunla adalah puteri-puteri jin."
Berkenaan dengan itu, turunlah alat ini.

16 Kaidon d€ngao S.17: al-Ieraa', 40.
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Apabila riwalat itu kita benarkan, maka yang dimaksud dengan jin-jin di

sini adalah seran, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalatt

perbesanan.

Ada png berpendapat batrwa yang dimaksud dengan lin" di sini adalah

para malaikat dan yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah

membangsakan para malaikat kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa para

malaikat itu anak-anak perempuan Allah.

Wa la qad 'alimatiliintwtu inrwhum laa muh4haruun : Bahwa iin-iin
itu ntengetahui dirilrya alun diawb.

Sungguh, para malaikat itu png mereka dakwa ada hubungan kekerabatan

dengan Allah, itu sangat mengetahui benar bahwa para musyrik akan dibenamkan

di dalam neraka dan disiksa, karena kebohongan mereka.

Subhaarullaahi'am maa ya-shifuun : Maha Suci Allah dari semua apa

yang lamu sifatlan.

Maha Suci Allah dari mempunyaianak dan dari semua sifat png disifatkan

oleh orang-orang yang zalim.

Illaa 'ibaadallaahil mukh-h-shiin : IQcuali hamba-hamba Alhh yang

tulus ihlas.

Hanya hamba-hamba Allah png mengikuti kebenaran png diturunkan kepada

para rasul-Nya yang terlepas dari azab, )ang tidak dimasukkan ke dalam neraka.

Fa innakum wa maa ta'buduun. Maa anlum 'alaihi bi faatiniin. Illaa
man huwa shaahljahiim : Saungguhnya l<atnu dan apa ywg lannu sernbah,

tidnk dapat membencanalan lcepadn seomng iwpun, melainlan omng yang

balal dibalur di dalam iahannam.

Kamu, wahai para musyrik dan sesuatu png kamu sembah, tidaklah akan

sanggup mempengaruhiseorang pun, selain oftmg-orang )ang sesat, seperti dirimu,
yang akan dibenamkan di dalam neraka.

Wa maa minrua illaa lahuu maqotmum ma'luum : Masing-masing lami
mempurryai demjat yang tertentu.

Para malaikat yang mengakui kehambaanqa kepada Allah berkata: 'Masing-
masing kami mempunlai suatu martabat png tidak dapat kami lampaui dalam

beribadat kepada Allah, karenatunduk kepada kebesaran-Np dan karena khusyuk

kepada kehebatan-N1a. "

Di antara para malaikat ada png tetap ruku', ada png tetap sujud dan png
tidak pernah mengangkat kepalanp.
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wa innaa b ruhnush sltotfruun : sesunggulutya l(ani berdirt benlaf-
Sfuf.

Ada di antara malaikat png berdiri berbaris-baris @ershaf-shaD untuk

menunaikan ketaatan. Oleh karena itu, menlamakan atau merapikan shaf

sembahpng dipandang masuk ke dalam perbuatan mendirikan sembahpng.

Wa innaa h ruhnul musabbihuun : Dan suungguhnya lumi mertyucilun

Allnh.

.IQmi menyucikan Allah dari sesuatu )ang tidak lapk. IGmi juga mengaku

bahwa kami merupakan hamba-hamba Allatr dan tunduk kepada semua perintah-

Nya. Apabila berdiri untuk sembahpng, IJmar berkata:

'6'it'ai.;ly,ti*16'#&i',;;\
t(('rV
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"Diikanlah shaf-stnfrrut dan berdiri turuslah lumu. Allah menghendaki supaya

kamu berlaku sepeni pam malailat berlaku di sisi Tulnnlya, dan umar pun

membaca: 'Dan sesungguhnya kami berur-betur berdii berchaf-shaf.' Mundtr,

hai Ffulan, dan majulah lai Fhlan, kemadian barulah urur maiu ke tempatua,

lalu bertakbir."

Wa in lrnanuu la yaquuluun. Lau anrw 'iltdanaa dzibam mirwl awwaliin.

Latatnnaa' ibaadallaahil mttkh-la-shiin : Sesmg gufutya merela yang lafi r
itu berlata: 'seandafirya lanni mempwtyai kitab dari omng-omng dahulu,

tentulah lami meniadi hamba-hamba Allahyang ikhlas."

Orang-orang musyrik sebelum Rasul datang selalu mengharapkan supala

datanglah Rasul dan memperingatkan mereka dengan perintah Allah dan melarang

mereka serta mendatangkan sebuah kitab dari sisi Allah, sehingga mereka berlaku

ikhlas kepada-Nya dan menjadikan orang png lebih mendapatkan petunjuk

daripada orang-orang png telah mendahului mereka.

Memang orang-orang musyrik sebelum Nabi diutus, bila dikatakan bahwa

mereka adalah orang )ang ummi danbodoh, mereka menjawab: "Sekiranla datang

seorang rasul kepada kami, tentulah kami menjadi orang )ang mula-mula beriman

kepadanya. "
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Fa lufaruu bihiifa saulaya'lamuttn : Setelah abQur'an datang, merclu
mengufurinya, maka lrelak merela mengaahui bagaimatw akibat dari
kelufimwtya.tl

Sesudatr datang kepada mereka kitab )ang isinla meliputi semua kitab png
lain, ternyata mereka berpaling dan mengingkarinp. Mereka kelak akan

mengetatrui akibat dari keingkaran mereka dan apa )ang akan menimpa diri
mereka.

KESIMPULAN

Dalam ayat-apt ini, Allatr menyuruh Nabi bertanp kepada orang-orang

musyrik tentang apa sebabnla mereka membangsakan anak-anak perempuan

kepada Allah, sedangkan mereka sendiri menyukai anak-anak lelaki. Allah
menyatakan bahwa orang-orang musyrik merendahkan malaikat dengan

menganggaprya bahwa mereka itu perempuan. Orang-orang musyrik tidak kuasa

menyesatkan seseorang, kecuali apabila orang itu sendiri siap untuk disesatkan.

Pada akhirnp, Allah menjelaskan pengakuan malaikat bahwa mereka adalah

hamba-Nya belaka.

891

(l7l)Sungguh telah terdahulu janji IGmi
bagi hamba-hamba Kami yang
menjadi rasul.

(172)Sesungguhnya para rasul adalah
orang-orang yang mendapat Per-
tolongan.

(I73)Sesungguhnya laskar kami adalah
laskar png memenangkan.

(l74)Karena itu, berpalinglah engkau, hai

Muhammad, dari mereka hingga
janji Allah tiba.

(175)Perlihatkanlah siksa Allah kepada

mereka, maka kelak mereka akan

melihatnp.

(176)Apakah mereka menghendaki agar

IGmi menpgenY,an azab?

"o'5:Xv,;195"tfi;

ub;,Hr{fr\

6'lyJt{fi>2:$
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r7 Kaitlon dengan S.35: Faathir, 42.
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(177)Maka, apabila azab itu telah turun

di halaman rumah mereka, sangat
jahatlah hari png dilalui oleh orang-

orang )ang telah mendapat ancaman

itu.

(l78)Berpalinglah engkau, hai Muham-
mad dari mereka, hingga janji Allah
tiba.

(179)Dan lihatlah, kelak mereka akan

melihatnp.
(180)Maha Suci T[rhanmu, Tbhan yang

mempunyai kebesaran dari Yang
mereka sihti.

(181)IGsejahteraan itu Allah limpahkan
kepada para rasul.

(182)Semua puji kepunpan Allah, TUhan

semesta alam.

'{;ri6'#\7Ji$g
sit$Ar

t \ z-toz,6zzz
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TAFSIR

Wa la qad sabaqat lulimaturwa li 'ibaadirul munaliin. Inruhum bhumul
man-shuuruun. Wa inru jmdarua lahumul gltulibuun : Sungguhtelah

terdahulu janji Kami bagi hamba-hamba l{ami yang meniadi msul.

Sesungguhnya pam msul adnlnh orumg-otttttg yang mendqat penolongan.

Sesunguhnya laslar lami adahh laslar yang memenanglant.tt

Janji Kami telatr tetap sejak dulu, tegas Allah, bahwaakibat pngbaik adalah

bagi para rasul dan para pengikutnp, baik di dunia ataupun di akhirat. Sejak

dari dahulu, Kami telah menjanjikan bahwa mereka mendapat pertolongan dan

bahwa laskar lGmilah yang memperoleh kemenangan.

Pertolongan dan kemenangan, adakalanp dapat diraih denganjalan hujjah

dan keterangan, tetapi adakalanla harus dilalui dengan pedang dan kekerasan.

Dalam alat ini, Allah menjelaskan tentang orang )ang benar-benar mukmin,
yang bertahkim (menetapkan hukum) pada KiAb Allah, png menjalankan semua

sunnah Rasul, berpegang tegUh pada seruan agama dan al-Qur'an, baik mengenai

amal, kesungguhan dan PersiaPan.

Fa tawalh 'anhum luttaa hiin : I(aretu iru, beryalingWt engluu, lwi
Mulnmnud, dari merelu hingga iani i Allah tifu .

It Kaitlon deogan S.4O: al-Mu'minnm, 51.
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Oleh karena itu, berpalinglah engkau, hai Muhammad, dari orang-orang

kafir dan bersabarlatr terhadap gangguan-gangguan mereka hingga sampai waktu

png ditentukan. Iclak, engkau akan l(ami beri kemenangan dan pertolongan.

Wa ab-shirhumfa saufu yub-shirunrn : Perlilwtlanhh sil<sa Alhh kqada
merelra, nula lelak merela alanr melilatnya.

Lihat dan tunggulah apa )ang akan menimpa mereka, karena menlalahi dan

mendustakan engkau. Jelaskan kepada mereka, png demikian itu pasti akan

terjadi. Maka kelak, mereka akan melihatnla.

Ada png berpendapat batrwa makna alat ini adalah: T[nggulah azab yang

akan menimpa mereka dan kelak mereka akan melihat bagaimana agamamu

berkembang dan masprakat manusia menyambutnp dengan tangan terbuka.

A fa bi 'aiznabirwa yastaliluun : Apalah merela mmghendaki agar
Kami menyegemlan aub?

Apakatr mereka meminta agu azab kami disegerakan sebelum saatnp? Pasti

Allah akan mendatangkan azab-Np png telah diancamkan kepada mereka.

Fa i4zwuula bi saalutlhim fu saat shabaahul mun4ztriin : Mal(a,

apabila azab iru telah runtn di lwlanun rumah metvl<a, sangat iahatlah
hari yang dilalui oleh omng-omng yang telah mendqat ancaman itu.

Maka, apabila azab telatr menimpa kampung mereka, maka itulah seburuk-

buruk hari bagi mereka, hancur binasa. lktaaz-7-antakhspri: 'T\rhan memisalkan

azztb yarg menimpa mereka sesudah diberi peringatan tetapi mengingkarinp,
dengan sepasukan tentara png telatr diberitahukan oleh orang-orang png jujur
akan adanp serbuan kepada mereka, namun mereka tidak mau memperhatikannya

dan tidak menyiapkan bekal png perlu untuk menghindari kehancuran. Hingga
pada saat datangrya penyerbuan )ang sec:tra tiba-tiba, mereka hancur-lebur.

Wa tawalb 'anhum hafru hiin. Wa ab-shir fa saufa lub'shiraun :
Berpalinglah englau, hai Mulwnmad, dari merela hinggaianii Allah tiba.
Liluthh, lcelnk mercla alwt melilwtrcya.

Berpalinglatr, wahai Rasul, dari orangorang musyrik dan biarkanlah mereka

berlaku sesuka hati hingga pada saat mereka dibinasakan dan lihatlah mereka.

Mereka pun kelak akan melihat azab yallrg menimpa diri mereka pada waktu
tobat sudatr tidak berguna lagi.

IGmudian Allatr mengakhiri surat ini dengan suatu ucapan png mulia, png
mencakup tanzih dan tatrmid, serta pujian kepada para rasul:

SnbJturu mbbikt rtbbil 'izzoti 'ammat ya-shifuun. Wa salaamun 'alal
munaliin. Wal lwrulu lilloolti mbbil 'ubmiin : Malw Suci Tttlwnmu,
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futus Wg mqnpwryi kcbesaran dari Wg nurcka sifui. Keseialteruan

iru Alhtt l@ahkort kqafupam rusul. S?,mtapuii kqwtyaan Allgh, Tfulutt

semestL alCIn.

Watrai Rasul, sucikanlatr Allah, T\rhanmu )ang mempuryai kekuatan dan

kebesaran dari sifat-sifat yang disifatkan oleh kaum musyrik, seperti Allatl
mempunyai anak dan para malaikat adalatr anak-anak perempuan Allatt. Wahai

Rasul, kedamaian dan kesentosaan Allatr curatrkan kepada para rasul lang
menlampaikan agama-Np dan spriat-spriat-Np, sedangkan semua puji adalah

milik Allah, TUhan semesta alam.

Alat-alat ini melengkapi tanzih dal taqdis, pitu menyucikan Allah dari

sesuatu )ang tidak lalak dan menyifati Allah dengan semua sifrt png lEak dan

menjelaskan bahua kesejatrteraan dan ucapan salam dari Allah dan dari para

hamba-Np lang 'nukmin kepada rasul-rasul png telah melaksanakan tugas

menyeru manusia kepada agama Allatt.

Diriwalatkan oleh al-Bukhari dari Ali ra.:

"-XA 3$ 1^g\ ;;s$VrS! iq$ :;i *
'uFj$z-fu, S;,.;$*)1 q $ o'&, )41 i,:$csq,ii:t6
"Bamngsiapa ingin palnlanya diular (ditinband dengan nlumn yang sangat

sempunu, pada lni kianut, naka henfuklah pada waWu dia alcan berdiri dari

naj e ti snya nungucapkan :' Mata suci Tfulrantrut, fuhat yang rrumpunyai kebesamn

dai semua apa yang mercka silati dan kesejahteruan itu atas pam msul dan semila

puji bagi Allah, fuhan senufia alam.'

Abu Sa'id al-Khudhri berkata: "Bukan sekali dua kali aku mendengar

Rasulullah pada akhir sembahpngnla atau ketika bangun setelah selesai

sembahpngnla menguqpkan: 'Maha Suci Tirhanmu, T\rhan png mempunlai

kebesaran dari semua apa )ang mereka sifrtkan dan kesejahteraan itu atas para

rasul dan semua puji bagi Allah, T\rhan semesta alam."

KESIMPULAN

Dalam Tyat-ryat ini, Allatr menguatkan hati Rasul-Np dengan janji akan

memberi pertolongan dan pengukuhan.
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1.

2.

)oorym
SHAAD

(Huruf Shaad)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat alQamar, 88 ryat

Ksttrn d€Dgon $rret S*eunqa
Fersesuaian antara surd ini dcngan surat png teiah lalu (ash-Shafhat) adalah:

Dalam surat ini disebutkan tentang kisah beberapa nabi, seperti Daud dan
Sulaiman, serta Ayub, yang tidak disebutkan dalam surat )ang tclah lalu.

Dalam $uat )ang telah lalu, Allah menjelaskanbahwa orang-orang musyrik
berkata: 'Seandainla pada kami ada suanr dzikir (kttab) dari orang-orang
yang tclah lalu, tcn[rlah kemi menjadi hamba Allah png tulus ilfilas. " Namun
sesudah Dzikir itu datang, mereka tctap saja menginglarinla. Pada surat
ini, Allah membukarya dengan meqielaskan al-Qr'an, png dalam surat
lalu dijelaskan s@ara ringkas (mujmal). Selain itu, surat ini melengf,api
dengan perukaran pikiran bersama orang-oraog musyrik mengenai akidatr
mereka dan bantahan rcrhadap akidah rcrsebut. Iuga menerangkan keadaan

omog{rang musyrik pada hari kiamat dengan menyebut kisatr kejadian Adam
dan para malaikat bersujud kepadarya.
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892

*1)V4t)\,t_).
Dengan (menyebut) nama Allah yang Maha Pemumh,

yang senontiasa mencumhlan mhmat-Nya

(t)

(2)

(3)

(4)

Shaad, demi al-Qur'an yang mem-
punyai kemuliaan.t

Tbtapi orangonng kafir dalam kesom-

bongan dan perselisihan.

Berapa banyak umat yang telah IGmi
(Allah) binasakan sebelum mereka, lalu
mereka menyeru dan pada waktu itu
tidak ada lagi tempat berlari.

Mereka heran oleh kedatangan seorang

pembawa kabar menakuti (nabi) dari
golongan mereka sendiri. Orang-orang
yang kafir itu berkata: *Ini adalah
tukang sihir yang sangat berdusta. "

Apakah dia menjadikan Tirhan hanya

seorang saja? Sungguh, ini suatu hal
yang sangat menakjubkan.

Para pemuka masyarakat mereka
berjalan sambil berkata:'Berjalanlah
kamu dan bersabarlah menyembah
tuhan-tuhanmu; sesungguhnya hal ini
merupakan masalah yang besar, png
ingin dilaksanakan."

'Kami tidak mendengar hal seperti itu
pada agama png datang belakangan.
Ini tidak lain merupakan suatu
labohongan

1{pakah patut al-Qur'an diturunkan
kepadanya, dari antara kita?" hdahal
mereka dalam keraguan atas peringat-

an-Ku. Sebenarnya mereka belum
merasakan azab.

Sfge 2er3:uS

";yr;f*,{,fuit+6w${jv8bffi.
r,uoi;9t35;:'6*5tS$

d ttri{'c
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(7)
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t Kaitkm dengan begian awal S.10: 'fuus: S.54: al-Qaraar: dan S.4(): Ghaafir.
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(9) Apakah di sisi mereka terdapat
perbendaharaan rahmat Thhanmu png
sangat keras tuntutan-Nla lag baryak
memberi?

(10) Apakah mereka mempunlai pemerin-

tahan langit dan bumi, serta segala apa

yang ada di antara keduanP? Kalau

ada, hendaklah mereka naik ke tangga
yang mengantarkan mereka kePada

tujuan.

(ll) Suatu ten[ara png besar di sana dari
golongan yang bersekutu Pasti
dilalahkan.

(12) Sebelum mereka, juga telah ada kaum

}aqg m€ndustatannla. Kaum Nuh, 'Ad,

Fir'aun yang mcmpunyai kekuasaan

lang besar.

(13) IGmudian kaum TSamud, kaum Luth,
dan penduduk Aikah. Itulah Para
sekutu.

(14) Mereka semua telah mendustakan para

rasul. IGrena itu, pantaslah mereka
menerima siksa.

(15) Mereka tidak menanti selain satu
jerian png tidak terlambat datangrya.

(16) Mereka berkata: 'Wahai Tbhan kami,
segerakanlah silsa yang menjadi bagtan

kami sebelum hari hisab (perhitungan

amal) dba."2
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TAFSIR

Shoad : Allahyang Malw Mengetalrui opayang dimalaudkannya.

Ahli tafsir berpendapat batrwa huruf png seperti ini dimatsudkan untuk

memperingatkan para pendengar agar benar-benaI memperhatikan apt Allatt
png akan dibatras (didiskusikan). Maknanlasama denganpernlataan "keAhuilah

olehmu" atau "hai".

Wal qur<ani dzidz dzikr : Sungggntt, demi al-Qur'an Wg mempunyai

lcemuliaan.

2 Kaitho dgn$n S.8: al-Aofral, 232; 5,46:. al-Ahqaaf, 24.
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Sesungguhnp al-Qur'an itu adalah sebuah kitab )ang benar dan Muhammad
adalah rasul Allah. Al-Qur'an memang kalam Allah png mempunpi kemuliaan
dan penjelasan yang mempertemukan semua apa )ang diperlukan oleh alam ini,
yang membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Balil la4ziina lufaruufii 'izzatiw wa syiqaaq : Tetapi orang-orang lafir
dalam l<es ombongan dnn pers elis ihan.

Penyebab orang-orang kafir berlaku kufur karena mereka sombong dan
memusuhi Nabi.

Kam ahlaknaa nin qablihim min qarnin fa naadau wa laata hiina
manaashin : Berapa banyak umat yang telah l{ami (Allah) binasalan
sebelum merela, lalu mereka menyenu dan pada wahu itu tidak ada lagi
tempat berlari.l

Berapa banyak umat terdahulu yang telah Kamibinasakan. Mereka meminta
pertolongan, ketika azab datang menimpa dirinp. Apabila azab telah datang,
tentu saja tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk melepaskan diri.

Wa 'ajibuu an jaathum mundzirum minhum wa qaalal luafiruuna haa-
dzna saahirun ludz-dznab : Merela heran oleh l<edatangan seorang
pembawa labar mbnafuti (nabi) dari golongan merela sendiri. Orwtg-omng
yang kafir itu berkata: "Ini adalah tulang sihir yang sangat berdusta."

Mereka merasa heran terhadap seorang manusia yang menlatakan diri sebagai
rasul dan menyeru kepada agama Allah. Sebab, orang )ang menptakan diri
sebagai rasul itu dinilainp tidak memiliki keistimewaan yang layak mendapatkan
kedudukan yang tinggi itu. IGtanya: "Orang ini hanyalah seorang penipu dan
seorang tukang sihir."

A ja'alal aalihata ilaahaw waahi.dan inna haa4ua la syai-un 'ujaab :
Apalah dia menjadilan Tfuhan hanya seomng saja? Sungguh, ini suatu hnl
yang sangat mena$ublun.

Apakah dia mengaakan bahwa T[rhan png berhak disembatr itu adalah tunggal
(esa), tidak ada tuhan selain Dia? Bagi mereka, pernlataan bahwa Allah itu esa
adalah suatu hal yang sangat mengherankan, karena hal itu dinilainp menplahi
kepercapan mereka png sudah turun temurun. Mereka sudah dibutatulikan oleh
taklid sehingga tidak dapat berpikir secara \%jar.

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir batrwa orang-orang Quraisy berkumpul di rumah
Abu Thalib dan mereka meminta kepada Abu Thalib supala menghentikan sikap

3 Kaitlon dengan S.4O: Ghaafir, M.
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Nabi png suka mencela berhala-berhala mereka. Atas permintaan itu, dengan

tegas Nabi mengatakan: "Aku hanp menghendaki satu kalimat dari kamu, lang
karenanla semua orang Arab atau non-Arab berlaku tunduk." Mereka pun

bertanya: 'Kalimat apakah itu?" Jawab Nabi:'Lan ilnaha illalloah."

Mendengar jawaban Nabi saw. tersebut, mereka serentak kagum dengan

mengibas-ngibasfan kainnla, serala bertanp: 'Apakah dia (Muhammad) akan

,".p"rrutuk"n dewa-deua png banpk ini? Ini adalah suatu hal png menghe-

rankan."

Wan thnbqal mala-u minhwn anim-syuu wash biruu 'alaa aalihatikum :
Parapemula mospmkat mercta berialnn sambil berlan: "Berialanlah lurnu

dan be n abarlnh menyembah ruhan-rultanmu. "

Mereka pergi dari rumah Abu Thalib sambil merundingkan apa png harus

mereka perUuat. Mereka pun akhirnp berkata: 'Tetaplah kamu menyembah

berhala-berhalamu, walaupun kamu diejek. Bersabarlah menghadapi kesukaran

dalam menyembah berhala-berhalamu itu. "

Inru haa4zna h syai-uy yuruad : "sesufiSguhnya hal ini merupal(on

masalah yang besar, yang ingin dilal<sanalan. "

IGteguhan hati Muhammad dalam menegakkan kalimat tauhid dan menafikan

banyak tuhan retupakan suatu hal )ang pasti dilaksanakan, apa pun )ang harus

dihidapi. Ucapan-ucapan Muhammad bukan ucapan png disampaikan dengan

tidak sungguh-sungguh, tetapi ucapan )ang pasti akan dilaksanakan. Oleh karena

itu, hai o"ang-otung-kafir, janganlah kamu mencoba menariknya untuk memenuhi

keinginanmu.

Maa sami'tua bihaa4znafil millatil oa-khiruti = "I(ami tidakmendangar

hal seperti irupadn agamoyang datang belalangan."

Kita tidak mendengar apa yang dikatakan Muhammad itu terdapat di dalam

agama Nasrani yang paling akhir datangnya, tutur para kafir itu lagi. Orang-

oiang Nasrani, kata mereka, justru menigakan tuhan. Mereka khusus menyebut

agama,Nasrani karena agama inilah png paling mereka kenal di antara agama-

agama ahlul kitab.

In haa4zta illakh tiloaq : Ini tidak lain merupakan suatu kebohongan?

Apa yang dikemukakan oleh Muhammad, menurut pendapat orang kafir,

tidak lain adalah suatu kebohongan dan tidak berdasarkan pada suatu agama

yang diturunkan dari langit.

Para musyrik Mekkah dalam menpngkal kebenaran Nabi Muhammad

berpegang kepada tiga kesamaan kesamaran (syubhat), pitu:
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1. Mereka merasa heran batrwa rasul diangkat dari salah seorang anggota

kaumnla sendiri.

2. Mereka tidak membenarkan bahwa alam lang luas ini hanp dikendalikan

oleh satu T[han.

3. Mereka mengingkari turunnla al-Qur'an kepada Muhammad, mengapa bukan

kepada mereka. Al-Qgrlan dengan tegas menolak ketiga syubhat itu.

A unzila 'alaihidz dzikru mim baininaa : Apaluh patut abQur'an
diturunlun kepadanya, dari annm kita?

Sungguh tidak masuk akal, ujar mereka selanjutnp, bahwa al-Qur'an
diturunkan kepada Muhammad. Padahal di antara kita ada orang-orang )ang
mempuryai kemegahan, kemuliaan, kecerdasan, dan juga memegang pimpinan.

Bal huum fii syakkim min dzikrii : Padalnl mereka dalam kemguan atas

peingatan-Kt.

Mereka (para musyrik) itu meragukan al-Qur'an dan dalil-dalil tentang

kenabian Muhammad. IGrena sikap taklidnla, mereka menjadi buta dan karena

kebodohannp, mereka menjadi sesat. Mereka tidak lagi mampu memperhatikan

alam png luas ini dengan akal png bebas dari nafsu. Seandainp mereka dapat

mempergunakan akalnp dengan sehat, tentulah bisa memahami dalil-dalil png
menunjuk kepada kebenaran Muhammad dan bahwa al-Qur'an itu wahyu Allah.

ful lammaa ya4ruuqu 'a4zaab : Sebqunry mercla belum maasalant
azab.

Mereka sebenarnya belum merasakan azab-Ku. Apabila mereka telah

merasakannla, maka pupuslah rasa dengki dan ragu dalam jiwa mereka.

Am 'indahum lilarua-inu mhmati rubbilul 'aziizil wahhoab : Apalah di
sisi merelu terdapat perbendaharuan mlwwt Tuhantnu yang sangat l<ems

runtutan-Itlya lng i banyak memberi V

Apakatr mereka memiliki perbendatraraan rahmat Ttrhanmu yang Maha lGras

tuntutan-N1a dan png banpk pemberian-Nla, )ang menyebabkan mereka dapat

berbuat menurut kehendaknp sendiri? Mereka memberikannya kepada siapa png
dikehendakinp dan mereka memalingkanrya kepada siapa png dikehendakinla.

Tbgasnla, masalatr kenabian bukanlah urusan mereka, melainkan urusan

Allatr png mempunlai ratrmat dan kebesaran, serta png mewujudkan alam ini.

3 Kaidon dengan S.l7: d-Israa', 100.
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Allah memberikan kenabian kepada orang )ang berhak menerimarya. Kamu tidak
lalak melawan pemberian TUhan.

An lalrum mullats s amaaw aai w al ar4hi wa maa bainahumaa tal y artaquu
fil asbaab : Apalah merelu mempunyai pemerintahan langit dan bumi
sena segala apa Wng ada di awam lcefuanya? I(alau ada, hcndaklah merela
naik lce tangga yang mengantarlun merela l<epada tujuan.

Apakah mereka memiliki langit dan bumi, serta segala apa )ang berada di
antara keduanp hingga mereka memperbincangkan hal-hal yang gaib dan
merundingkan masalah-masalah yang merupakan wewenang Allah? IGhu memang
demikian halnla, mereka hendaklah menaiki tangga untuk sampai langit png
tinggi untuk mengatur urusan-urusan langit sebagai upa5a membuktikan kebenaran
mereka.

Mereka tidak dapat membagi rahmat Allah menurut kehendaknp dan tidak
dapat memberikan kenabian kepada siapa png mereka kehendaki.

lundum maa hunaalilu mahzuumurn mirul ahztab : Suatu tentamyang
besar di saru dari golongan sehttu pasti dilalahlan.

Mereka yang mengatakan hal itu dan membagi rahmat Thhan menurut
kemauannya adalah tentara png bersekutu (berkonspirasi) untuk melawan para
mukmin. Yang pasti, merekalah png akan hancur dalam pertempuran lang akan
terjadi antara kamu dengan mereka. IQmulah 1ang akan memperoleh kemenangan.

tr(sdz4zabat qablahum qaumu nuuhin : Sebelum merelra, juga telah ada
laum yang mendustalantnya, yairu laum Nuh.

IGadaan mereka tidaklah mengherankan. Sebab, Nuh pun telatr didustakan
oleh kaumnp, bahkan ada juga lang menuduh Nuh itu gila.

Wa 'aadun : Dan laum ',4d.

Kaum Hud png telah mendustakan nabinla, lalu Allatr membinasakan mereka
dengan angin badai )ang sangat dingin.

Wafir'aunu dzul awoad : Dan Fir'aunyang mempwyai l<efuasaanyang
besar.

Demikian juga Fir'aun )ang mempunlai kekuasaan dan kemegahan. Allatr
mengutus Musa mendakwahi dia dengan menggunakan sembilan mukjiat. Tetapi
Fir'aun terus menolak dan meryangkal, batrkan berlaku sewenang-wenang. Maka,
Allah membenamkanrya ke dasar Laut Merah, dan sebaliknya, menyelamatkan
Musa bersama Bani Israil.



luz 23 Surat 38: Shaad 3499

Wa tsamuudu : I(emudian laum Tsamud.

I(aum TSamud disebut dalam beberapa surat. Allah mengutus Nabi Shaleh

kepada mereka dan sebagai mukjiptnya adalah unta. Tetapi, kaum Tbamud

mendustakan dakwah nabinp itu, bahkan merekajuga menyembelih unta Shaleh.

IGrenanya, Allah mengirim bencana halilintar yang membinasakan mereka dan

menjadikan mereka seperti jerami, yaitu hancur-lebur setelah tertimpa bencana.

Wa qaumu luu-thin : Dan l(aum ltth.
Demikian pula kaum Luth, png kisahnya telah dijelaskan dalam beberapa

surat. Azab juga menimpa mereka, karena kedurhakaannya melawan Nabi Luth.

Wa ash-haabul ailwti : DanpendrdtkAil@h.

Sama seperti kaum Tsamud dan kaum Luth, kisah penduduk Aikah (kaum

Syu'aib) juga telah dijelaskan dalam beberapa surat sebelufltrY?, antara lain dalam

surat al-Hijr.

Ulaa-ilul ahznab : Itulahpam sehtru.

Mereka adalatr orang-orang png bersekutu @erkonspirasi atau bekerja sama

dalam hal png negatiD untuk melawan rasul-rasul Allah.

In kullun illaa lwdz4ztbar rusula fa haqqa 'iqaah : Merela semua telah

mendustalun pam msul. Ifuretu itu, pantaslah merelu menerima sil<sa.

Secara fisik, umat-umat )ang telah lalu itu jauh lebih kuat dibanding dengan

kaum Quraisy. Umat-umat terdahulu itu mendustakan nabi masing-masing,

sehinggd karenaqa mereka tertimpa azab Allah.

Wa maa yan-zluru haa-uloa-i illoa shnihataw waahidatum maa lahaa min

fawaaq : Merela tidak merunti selnin satu jeritan yang tidak terlnmbat
datangnya.

Orang-orang musyrik itu hanla menunggu satu jeritan (pekikan hari kiamat),
png kedatangannla tidak bisa diperlambat, walaupun hanla untuk sekejap saja.

Wa qaaluu rubbanoa 'aiiil larua qithllurua qablayatntil hisaab : Merula
berlan: "WalwiTfulan lami, segemlanlah sil<sayang meniadi bagian lami
sebelum lnri hisab (perhitungan amal) tiba.'

Oletr karena mereka mendengar batrua Allah tidak akan mengirim azab kepada

mereka selama Nabi Muhammad masih bersamarya, maka untuk mengolok-olok
Nabi, mereka pun berkata: 'Watrai Tbhan kami, percepatlatr azab png menjadi
bagian kami. Janganlah Engkau memperlambatnla, sekalipun hanla sehari."

t_
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Menurut riwalat Atha', orang Quraisy )ang meminta percepatan azab adalah

an-Nadhar ibn Harts ibn Alqamah ibn lGladah atau Abu Jahal menurut riwayat

Qatadah.

KESIMPULAN

Dalam alat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy
tidak mau memperhatikan keadaan sekitar, yang membuktikan adanya Allah.karena

azab belum menimpa mereka. IGum para nabi terdahulu juga berperilaku seperti

itu.

893

(17) Bersabarlah (trai Muhammad) terhadap
tutur kata mereka (musyrik Quraisy),
dan perhatikan riwalat hamba Kami,
Daud, yang mempunyai kekuatan dan
ketabahan. Sesungguhnla Daud adalah
orang yang benar-benar banyak
tobatnp.

( I 8) Sesungguhrya IQmi telah mengerahkan
gunung-gunung bagi Daud untuk
berasbih bersamanp pada tiap petang

dan tiap pagi hari.

(19) (Ihmi kerahkan pula) burung-burung
yang berkumpul bersama Daud;
semuanya mengulangi pembacaan
tasbihnya.

(20) Kami juga telah menguatkan pemerin-
tahannya dan IQmi anugerahi dia
dengan hikmah dan kecakapan me-
mutuskan hukuman.

(21) Apakah telah sampai kepadamu
ketorangan tenfang orang-orang )ang
berselisih ketika mereka menaiki
tembok?

a.v{rk;ri'#y
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i

menganiaya png lain. I(arcna iru,
berilah di antara kami hukuman Png
benar. Janganlah engf,au mcnganiala
kami, dan tunjuldsanlah kami kcpada
jalan png lurus."

(23)(Y,^ta )ang seonmg): "Saudaraku ini
mempunlai 99 ekor kambing dan saP
hanya mempunyai satu ekor. Dia
berkata kcpadaku:'Berikanlah kem-

bingmu inr kepadaku untukmedaga-
n1a. Dia telah dapat mengalahkan aku

dengan perdebatannla itu. "
(Vl)krkatalah Daud: "Dia telah mcng-

aniaya (menzalimi) kamu dengan
meminta kambingmu untuk dihmpul-
tan dengan kambinpf; sesungguhnla

kebanyakan orang yang berserikat

Oekcrja sama) itu sebagian mcrcka
berbuat aniala kepada sebagian png
lain, kccuali ora4gorang png beriman
kcpada Allah dan beramal salch. Tbtapi

alangkah sedikitnya jumlah orang
scpcrti itu." Daud mengeahui sesung-

grrhnf Kami lunla ingin 6engujirya,
lalu dia meminta ampun kePada
fUnanrya dan mnduk bertobat.

(25) I(ami prn mengalnpuni fesalahan Daud
itu, sesungguhqa dia mendaPatkan

tempat yang dekat di sisi-Ifu dan
mernperoleh tempat kembali png baik.

(?$)llai Daud, sesungguhnya l(ami telah
menjadikan kamu sebagai filalifih di
muka bumi. lvlaka hukumlah manusia
dcngan hukuman yang adil dan
janganlah kamu-mengikuti hawa nafru,
yang men),esatkan kamu dari jalan
Allah.'Sesungguhnya mcrcka Yang
sesat dari jalan Allah me,mpemlch sitsa

lang keras, karena mereka mclupakan
hari hisab (perhitungan amal).'

''aa5'\i5:r;^s;lr;iliarii5I
w@a;r,56i$Ju3',;;si

"iro:Ai+trrr*:t'tt'$:ltit,

I
5 Keitkan dengan bogisn aral S.33: al-Akaab.
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TAFSIR

Ish-bir'alaa maayoqwiluurw : Benabarlalt (hai Mulnwrud) terhadap
tutur latamerclu (musyik Qamisy).

Bersabarlah, hai Muhammad, terhadap apa )ang mereka percakapkan tentang
kamu, sebab l(ami (Allatt) mengujimu dengan hal-hal )ang tidak menyenangkan,
sebagaimana IGmi telah menguji para rasul sebelum kamu. Pada akhirnp IGmi
memberikan kemenangan kepadamu.

Wadzkur 'abdanoa dawuuda dul aidi inruhua awwodb : Dan perhailan
riwayat lumba Kami, Daud, yang mempunyai kclomtan dan l<etabalwn.
Sesungguhnya Daud adalah orutng yutg berur-berur banyak tobatnya.

Jelaskan kepada kaummu tentang kisah Nabi Daud, )ang mempuryai kekuatan
dalam melakukan ketaatan dan mempunyai pengertian yang mendalam tentang
agama. Daud bersembatryang dalam sepeftiga malam dan berpuasa selama separo
dari hidupnp. Daud merupakan orang )ang merasa sangat tergantung kepada
Allah dalam semua hal. Karena itu, setiap dia teringat dosanla atau dalam hatinp
tergores sesuatu, maka segeralah dia memohon ampun kepada Allatr.

Dalam salah satu hadisnp Nabi bersabda:

)V & ;ii' J I A/(iJi:,\(,1$c 5!'t 3Lr\YAt LJ
)A6(',',3'i,.{33',ib'';;t;$r'r4?q6(,i'r;

.Y+ | I }K'$b, $ $r{'J;C'"ibi;, eA

"Sembalryang yang paling disului oleh Allah adalah sembaltyang Daud dan prmsa
yang paling disulai oleh Allah adalah ptnsa Daud. Dia tidtr separu malam dan
beribafut sepeniganya, kemudan da tidtr seperenamtya. Dia berpwsa selni dan
dia berbulu selni dan tidak lai ketilu menjumpai milflth, sern banyak bertobat
kepada Allah. " (H. R. Bukhari-Muslim)

Inrua sakh-klurnal jibaolo ma'ahw yusabbihtw bil 'asyiyyi wal isyruaq:
Sesungguhnya Kami telah mengemhlan gunung-gunung bagi Daud unuk
bertasbih benamanya pada ttap petang dan tiap pagi lnri.
Allah telah menundukkan gunung-gunung untuk Daud png bertasbih

bersamanlapada waktu terbit matatrari dan waktu malam. Alat ini mengkhususkan
dua waktu tersebut untuk menunjukkan bahwa dua waktu itu mempunpi
keistimewaan. Ibadat png dilakukan dalam waktu-waktu itu amat mulia. waktu
dan tempat berpengaruh kepada pelaksanaan ibadat.
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Wath tlnim mah-syuumtan : (Kani lcemhlan pula) burung-buntng yang
berhtmpul benama Daud.

IQmi telah menundukkan burung-burung png terbang di udara untuk
menphut tasbih Daud. Karena itu, jika burung png sedang terbang di udara
mendengar suara Daud membaca 7abur, maka berhentilah burung itu, lalu
bertasbih bersama-sama.

Hal itu memberi pengertian bahwa Daud memiliki suara )ang sangat merdu,
sehingga bukan saja manusia )ang terpikat terhadap suaran)a, bahkan burung
png sedang terbang di udara juga terpikat.

Ktllul lahuu awwaab : Semuantya mengulangi pembacaantasbihnya.

Gunung dan burung mengikuti perintah Daud dan menphut pembacaan
tasbihnp.

Wa syadadnaa mulkahuu : I{ami juga telah menguatlan pemeiwatwrutya.

IQmi memberikan kekuatan-kekuatan png bersifat materi dan kekuatan-
kekuatan adabiph (tentara png banpk, kekayaan png cukup, popularitas dan
kemenangan atas musuh) kepada Daud.

Wa aatairuahul hikmata : Dan l(ami anugemhi dia dcngan hilonah.

Ikmi berikan pula ilmu png sempurna. Karena itu, dia tidak mengambil
langkah untuk melakukan suatu pekerjaan sebelum dia mengetahui dasar dan
tujuannp.

Wa fashlal khi4haab : Dan kccakapan memutuslan huhtman.

Kami juga memberikan ilham (ketajaman intuisi) kepada Daud berbentuk
keahlian memutus perkara seqrra tepat, tidak berat sebelah, berlaku adil dalam
semua perbuatan, selain mampu mencapai nrjuan.

Keahlian memberikan keputusan )ang tepat ini memertukan ilmu lang luas,
keterangan )ang sempurna (akurat), mengetahui segala keadaan (kondisi sosial)
orang )ang mengadukan perkara, tabah menghadapi pekerjaan, dan sabar, suatu
hal yang tidak mudah ditemukan pada kebanpkan manusia.

Di dalam alat-alat ini dijelaskan sepuluh sifat Daud png diberikan oleh
Allah:

1. Perlu diteladani dalam hal kesabaran.

2. Seorang )ang mengabdikan dirinp kepada Allatt.
3. Seorang )ang sangat tekun dalam melaksanakan ibadat.

4. Banpk bertobat dan mengembalikan semua masalah kepada Allah.
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Gunung-gunung bertasbih bersama-sama dia dan mengulangi tasbihrya pada

waktu pagi dan malam hari.

Burung )ang terbang di udara juga turut bertasbih seriap burung inr mendengu
Daud membacaTabur.

Mempunpi kekuatan maddiph (materi) dan kekuatan-kekuatan adabiph.

Mempunpi ilmu png sempurna dan hikmah png mendalam.

Mempunpi derajat kenabian.

Mempunpi kearifan png tinggi dalam memutuskan suatu perkara.

5.

6.

7.

8:

9.

10.

Wa hal ataalw ruba-ul klwshmi idztasawwarul mihruab. klz da-kluluu
'alaa daawuuda fa fazi'a minhum qaaluu laa ta-lduf Hushmaani ba-
glua ba'dhunaa 'alaa ba'dhin fahburn bairunaa bil lwqqt wa lu tnsy-
thith waMirua ilaa sawaa-ish shiruath : Apalah telah sampai kqadamu
lcetemngan tentang orang-omng yang benelisih l<etilu merelu menaiki
tembok? Ketila merela masuk (l<e kediarrun) Daud, terkejutlah Daud larcru
l<edatangannya. Merela berluta: "langanlah engluu tahtt, l@mi bedw
adalnh omng Wg benenglur, Wg sdtu orang mcnganiayuyang lain. I(arcru
itu, berilah di antara lumi huhtman yang benar. Janganlah engluu
menganiaya lami, dan runjuktanlah lumi l<epadaialanyang lurus."

Apakah kamu mengetahui keterangan )ang sangat menakjubkan, laitu
segolongan orang )ang memanjat tembok rumatr Daud, masuk menemuinya pada

saat Daud tengah beribadat dan bukan waktu png biasa dipergunakan untuk
memeriksa perkara? IGtika Daud melihat mereka, dia pun terkejut, dikira mereka

datang untuk membunuhnya. IGtika itu beliau sendirian. MelihatDaud kaakutan,
mereka segera berusaha menenangkannp. Katanp: "Wahai Daud, janganlah

kamu takut kepada kami. Kami adalatr dua orang png sedang bertengkar.

Berikanlah kami hukuman yang adil. Janganlah tuan berlaku curang dan

tunjukkanlah jalan png lurus kepada kami."

Mereka pun menj elaskan permasalahan png dipertengkarkan :

Inna haa4zsa a-khii lahuu tis'uw wa tis'uutu twlataw wa liya rulatuw
waahidatun fa qaala akfilniihaa wa 'azztnii fil khi4hoab : (Kata yang

seorang): "Saudamht ini mempurryai 99 seel<or lwnbing dan saya lwnya
mempunyai satu el@r. Dia berlata kepadafu: 'Berilanlnh lambingmu itu
lrepadafu untuk menjaganya. Dia telah dapat mengalahlan aht dengan
pedebatanrrya itu."

IQwanku ini memiliki 99 ekor kambing, sedangkan aku hanp memiliki seekor

saja. Tetapi dia meminta seekor kambingku supala diseratrkan kepadanp untuk
dijaganya. Dia ternyata dapatmengalahkan aku dalam bertukar pikiran. Dia pandai

mengemukakan alasan-alasan yang aku tidak dapat menjawabnya.

I
j

I

I

I
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Saolt laqad dwlarrulu bi susli ru'iotikg ilot ni'oaiihii : Berkanhh
Daud: " Dia tefu mary@iay @otulimi) knnw doryan metttinta kanbingmu

untuk difumpullwt dengan lambingnya.

Sesudah mendengar keterangan itu dan )ang dituduh pun mengakui kebenaran

keterangan itu, maka Daud pun memberikan keputusannp. Beliau berkata: "Dia
telah menganiaya kamu dengan meminta kambingmu untuk menambah jumlah

kambingnp."
Daud kemudian menjelaskan batrwa sudah menjadi naluri manusia untuk

menzalimi orang lain.

Vk itttu lu.yp;iimm mirul klrub+lual b yabghii fu'dhttlun 'aha ba'dhin
illat la4ziitu aomanuu wa 'amilush slualiltmti wa qaliilum rng hum :
Sesungguttnw l<ebanyalan onmgyang benerikat @ekcria sanu) iru sefugian

merela berbrut aniaya kqada sebagian yang lain, lrecwli omng-oftmg
yang beriman kepada Allah dan berurul saleh. Tetapi alanglah sedikitrya
jumlah omng sqerti itu.'
IGbanpkan orang )ang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanla,

kecuali mereka png beriman dan melakukan amalan png saleh. Merekalatt

)ang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnla jumlah orang-

orang seperti itu.

Wa zJunru daawwtdu antwrnat fatawuahu las taghtam mbbahuu wa

kharm ruaki'aw wa atwab : Daudmengetahui seswggulmya Kami lunya
ingin mengujinya, lalu dia meninta ampun kqada runarurya dan rundtk
bertobat.

Daud menpngka bahwa mereka masuk ke rumatrrya dengan cara memirnjat

tembok bertujuan untuk membunuh dirinp. Oleh karena dugaannla itu terqata
salah, maka dia pun langsung meminta maaf kepada Allah dengan bersujud.

Fa gtnfamaalahuu tlzonlilwwa inru lahuu'indanaa b zdfoawa hustw
ma<ab : I{ami pun mengampuni kesalalun Daud iru, saunggultnya dia
mendqattun tempat yang delat di sisi-Kt dan memperuleh tempat kembali
yang baik.

Maka, IGmi pun mengampuni dosarya karena persangkaannp )ang tidak
benar inr. Daud memang orang )ang dekat dengan Iqmi dan dia mempuryai

tempat kembali png baik, pitu surga png paling tinggi.

Kisatr inilatr 1ang banlak diperdebatkan sejak zaman datrulu dan telatt baryak

dimasukkan dalam sisipan oletr atrli-atrli riwEat. Mereka dengan dibannt olett

keterangan dalam Injil dan Thurat png menjelaskan batrwa sebagian nabi pernah

melakukan perbuatan-perbuatan png rendatr )ang tidak patut dilalukan oleh

manusia, seperti berzina dan sebagaiqa.
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Kia @enulis) menolak riuapt-riwa5at Israilipt png merendahkan kedudukan
Nabi saw., walau sebagian ulama Islam mengutip riwapt-riwayat itu dan
memasukkannla dalam kitab-kitab hasil karpnp. Thapi ada jugabeberapaulama
png menolak riwalat-riwalat itu dengan keras, seperti ar-Razi, al-Baidhawi,
dan lain-lain.

Dari riwa5at ini kita simpulkan bahwa Daud adalah seorang raja png
mempunpi kekuasaan, mempunlai pengikut dan mempunpi hubungan sewa-
menlewzl, jual-beli dan sebagainp, dengan rakftnta. Hal ini meqebabkan adanla
orang-orang )ang memusuhinp. Pada suatu hari, segolongan musuhrya ingin
membunuh Daud. Maka pada hari png biasa dipergunakan oleh Daud untuk
berkhalwat dan beribadat, masuklah dua orang dengan memanjat tembok tempat
beliau beribadat. Setelah mereka sampai ke dalam, ternlata banfk penjaga,
sehingga tidak memungkinkan mereka berhasil melaksanakan rencananp. Oleh
karena itu, merckapun membuat dalih (alasan), dengan mengatakan batrva mereka
sedang bertengkar, dan ingin mendapatkan keputusan 1ang adil dari Daud.

Mungkin juga kedua orang itu benar-benar sedang bertengkar. Tbtapi karena
mereka masuk ke kediaman Daud dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu
dan dengan jalan png menanrigakan, tentulah timbul persangkaan negatif dalam
hati Daud. Maka, beliau pun segera ingin memukul mereka.

Itulah kejadian fng dikatakan sebagai "suatu percobaan (ujian) bagi Daud."
Timbulrya niat untukmemukul orang )ang menerobos masuk ke rumatrrya itulah
png dimohonkan unn& mendapatkan ampunan dari Allah.

Yaa daaw uudtr imaa j a' abuakt hfufiifann fil ardhl : Hai D aad, s es wg -
gulurya Kami telah nuqjadilan lannu sefugai ldulifah di mulu bumi.

Hai Daud, kata Allatr., Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifatl di
muka bumi. IGmi juga menjadikan kamu seb4gai hakim png hukumnla sangat
dipaohi, Kami berikan kerajaan dan kekuasaan, serta ICmi wajibkan rakptmu
mendengar dan mematuhi perintahmu.

fultfun fuirunnoasiffil luqq, : tlaka lwlumW norusia dengan lwhtmon
yvng adil.

Oleh karena kamu dijadikan sebagai khalifrh di muka bumi unnrk menegakkan
hukum dan ryariat IGmi, serta mengembangkan keadilan, makahukumlatr manusia
dengan hukum png Ifami turunkan dan spriatkan. Sebab, dalam spriat Kami
itulatl terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat b4gi mereka.

Wa lao tofiabl'll luwu = Dott jutgwtloh kana mmgihrti lrmta ruSu.

Dalam memutuskan suatu perkara, janganlah sekali-kali kamu mengikuti
haua nafsu, baik dalam masalah agama ataupun masalatr dunia. Itu adalah suatu
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petunjuk bagi orang-orang (pemimpin, penguasa) )ang mengendalikan urusan

raklat, agar mereka berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Fa yu4hillalu 'an sabiilillaahi : Mala dia menyesatlan lannu dariiahn
Allah.

Jika kamu mengikuti hawa naftu, tegas Allah seterusnla, maka hal itu bisa

menjadikan kamu sesat dari jalan Allatl. Hawa nafsu akan membuatkamu berpaling

dari dalil-dalil dan tanda-tanda png telah ditetapkan untuk menunjuki manusia

kepada j alan-j alan kesejahteraan fteselamatan).

Inrul la4ziiru ya4hilluuru' an sabiilillaahi b.hum' a4zrubun sya.diidum

bi maa tusuu lawnal hisaab : Sesungguhnya merela yang sesat dari ialan
Alhh memperuleh silcsa yang l(cms, karenn merekn mehryalan hari hisab

@erhitungan arrul).

Mereka png meninggalkan kebenaran dan sesat dari jalan Allah akan

dibenamkan ke dalam azab yang berat karena telah melupakan hari hisab
(perhitungan amal). Allatr akan meminta pertanggungiawaban kepada tiap orang

atas apa png dikerjakanrya.

KES!MPULAN

Dalam alat-apt ini, Allah menjelaskan kisah Daud untuk menjadi contoh

dan teladan bagi Nabi Muhammad saw. Allah juga mengisahkan suatu peristiwa

aneh dari kisah Daud, )ang sangat menarik. Pada akhirnp, Allah telah
menjelaskan batrwa Dia telatr meqrerahkan pemerintahan-Np kepada Daud dan

menugasi.dia supap berlaku adil di antara manusia, tidak mengikuti hawa nafsu,

supala jangan sesat dari jalan Allatr. Orang )ang sesat dari jalan Allah akan

menerima azab yang sangat.

894

(27) Iqmi tidak menjadilan langit dan bumi
serta apa png ada di antara kcduanp
dengan sia-sia. Itulah sangkaan mercka
png kafir. Mcreka masuk kc dalam
neraka.6

6I(aithn denganbqgisn alIhir S.15: al-Hiir; S.44: ad-Dilfiaan; S.45: al-Jastoi,rah 5.68: al-

Qslrm.

6s
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(28) Apakah IGrni menjadikanmereka png
beriman dan beramal saleh sama
deng;an orang png membuat kerusakan
di muka bumi? Ataukah Kami
menjadikan omng{nng ydng bertakwa
sama dengan orang celaka?

(29) Itulah kitab yang telah kami turunkan
kepadamu png banpk kebajikan dan
berkatnla, supala mereka memahami
alat-alatnla, dan supaya orang )ang
berakal mendapat pelajaran dari kitab
itu.

r.$ettit?rt#tiri@
@,flw&vi73itLt+iiY

pdYi4wt#r,A736
%tl<it$yLw

TAFSIR

Wa la qad lttataqrus samoat wal ar4ln wa mao bairuhumoa baa+hilan=
Kami tidak menjadilant langit dan bwni serta apa yung ada di antam l@dilanq
dengan sia-sia.1

Kami (Allatr) menjadikan langit dan bumi serta apa )ang ada di antara
keduanppenuh dengan berbagai faedah dan manfaat, baik png diketatrui ataupun
png tidak diketahui. Selain itu, juga mengandung banpk rahasia, di antaranp
untuk membuktikan kekuasaan Allah dan kebesaran-N1a )ang sempurna.
IGbajikan langit dan bumi png sangat kukuh adalatr bukri bahwa Allah tidak
membiarkan manusia sebagai makhluk )ang tidak dihiraukan lagi sesudah mereka
mati. Allatl akan mengembalikan mereka dan akan meminta pertanggungiawaban
atas semua perbuaannya, kemudian memberikan pembalasan kepada masing-
masing.

Dzaalika zhanrutl la4ziirw kafuruu : Itulah sangkaan merelayang lafir.r

Orang-orang )ang tidak mau beriman kepada Allatr dan alat-alar-Nla ridak
mau memperhatikan kejadian alam png indah. Sebalikrya, mereka justru
mengingkari hikmat Allah menjadikan alam ini. Padatlal, Allatr menciptakan
alam ini untuk menjadi dalil adanp sang Pencipra dan menjadi dasar penjelas
tentang keesaan-Np.

Fa wailul lil ladziitw knfaruu mitwn nmr : Merela masuk lre dalam
nemla.

7 Kaithn dengan S.51: adz-Dzaarifat, 56.
t Klitlon dengaa S.23: al-Mu'mirnnrn, 115.

l
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IGcelakaan atau kerugian )ang besar bagi orang-orang kafir. Mereka akan

dilemparkan ke dalam neraka png sudah disediakan sebagai pembalasan bagi

orang )ang mempersekutukan Allah dan mengingkari hari akhirat.

Am ruj'alul la4ziitw aamanuuwa 'amilush shaaliluati kal mufsidiirw fil
ar4hi am ruj'alul mwtaqiiru lul fiqiiau : Apalah ltumi meniadilan
merelayang beriman dan bemmal saleh sama dcngan onmg yang membuat
lcerusalant di mula bumi? Ataulun Katni meniadilwt omng-omng yang

benahtta sama dengan orung celalu?

Apakah IGmi menjadikan orang 1ang beriman dan beramal saleh sama dengan

orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi? Bagaimana Kami
menyamakan antara orang-orang png mukmin dengan orang-orang png kafir?
Kalau tidak ada bangkit atau tidak ada hidup kembali sesudah meninggal, tentulah

kedua golongan itu sama dalam mengecap kenikmatan dunia. I(enptannp, orang

kafir sering lebih banpk memperoleh kemewahan daripada kebanpkan orang
mukmin. Hal itu tentulah tidak adil. Karenanla, uajiblah ada kehidupan lagi dan

dalam hidup itulah banpk perbedaan antara mukmin dan kaftr.

Ktaabun anzsbttahu ilailu mubatmhtl li yodfubbaruu aayaaihit wa li
yata4zal*tm ulul albaab : Itulah kitab yang telah Konti nrunlan lcepadamu

yang banyak l@baj ilcan dan berlatrya, supaya mercla memalumi ayat-ayat-
Irlya, dan supaya onutgyang bemlal mendqat pelajamn dari kitab itu.

Jalan unnrk memperoleh kebahagiaan dan nikmat png kekal adalah mengikuti
al-Qur'an, sebuah kitab )ang diturunkan oleh Allah untuk menerangkan segala

sesuatu, untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi semua mukmin.

Ya, Muhammad, kitab png Kami turunkan kepadamu adalah sebuah kitab
yang banlak kebajikannp dan besar berkatnp. Di dalamnp terdapat penawar

bagi manusia, cahala dan pelajaran bagi semua mukmin. Kitab itu Kami turunkan
supala mereka mematrami alat-alatnla dan supa5a orang{rang berakal mengambil
pelajaran dari kitab itu.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini dijelaskan bahva hari kiamat itu pasti datang, karena
Allatr menjadikan makhluk tidak dengan sia-sia. Tetapi menjadikan mereka untuk
menpmbatr Allatl dan membesarkan-Np. Pada hari kiamat, mereka dikumpulkan
unruk memperoleh pembalasan sesuai dengan amalan masing-masing. Pada

akhirnp Allatr menerangkan keutamaan al-Qur'an png diturunkan kepada Rasul

untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan untuk melepaskan mereka dari kesesaan.
Apabila mereka memperhatikan a5at-a)at-Nla dan mengerjakan petunjuk-penmjuk-
Np, berbatragialah mereka di dunia dan di akhirat.

I
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895

(30) IQmi anugerahkan Sulaiman kepada
Daud; Sulaiman itu adalah sebaik-baik
hamba. Sesungguhnp Sulaiman itu
banpk bcrtobat kepada Tbhannp.

(31) Ketika dibawa kepada Sulaiman
beberapa ekor kuda png dapatberdiri
di atas kaki belakangnp dan larinp e,
kencang pada suatu sore.

(32) Dia berkata: i{ku menyukai kuda-kuda t ..,27! !. zc 1 2,4, z,4i
ini karena ineat kepada Tuhanku oan &-l.b'ui-Q:D;f*.ptsqtiqtilf ffffi1,iii[#HffiTfr 3,6 * {,$,fP' 4: ffi$61

e.ffifrgr!;"{:,sirfly{{;

o,Klu>. />

*Wrg,,i\;r/,:d(W

$!L<{WAtf{irfiW;tiii

,wyy'$1)6

1,{Ailwjtqi

d,$\apt;4y*&)it

karena mcnuruti perintah-Nya, sc-
hingga tidak lagi kelihatan dari
pemandangannla. "

(33) Bawalah kemari semua kuda itu, lalu
Sulaiman menepuk kuduk kuda-kuda
itu dan menggosok-gosok kakinp.

(34)Sungguh, lGmi telah memberikan
cobaan (ujian) kepada Sulaiman. I9mi
rebahkan dia seperti tubuh png tidak
bernyawa di atas singgasananya,
kemudian Sulaiman bertobat kepada
I(ami.

(35) Sulaiman berkata: 'Wahai Tirhanku, f,
ampunilah dosaku, dan berilah
kepadaku kerajaan png tidak diberikan
kepada seorang pun sesudahku.
Sesungguhnp Engkau adalah Ttrhan
yang banyak memberi."

(36) Kemudian Kami mudahkan angin
baginya, berhembus menurut kehen-
daknya, sepoi-sepoi menurut se-
sukanp.

(37) IGmi mudahkan setan-setan baginla,
yang menjadi tulong batu dan penplam
di dalam laut.

(38) Dan png lainnp dibelenggu. @"!*'it{uffui1

#),yv

:

I
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atau tahanlah dengan tidak ada
hirungannp.

(40) Sesungguhnp Sulaiman itu mendapat

tcmpat yang dekat di sisi Kami dan

memperoleh tempat kembali Yang
indah di surga.

TAFS!R

Wa walubrua li daawuudt sulaimaarw : Knmi anugemhktttt Sulaiman

l<epada Daud.e

Kami telah memberikan seorang anak kepada Daud, png bernama Sulaiman.

Ni'mal 'abdu innahuu awwaab : Sulaiman adalah sebaik-baik lumba.

Sesungguhnya Sulaiman rtu banyak bertobat kqada Tfulwttnya.

Sebaik-baik hamba adalah Sulaiman, karena beliau adalatr orang )ang baryak

ketaatannya, ibadatnp, dan mengembalikan segala macam pekerjaannp kepada

Allah. Selain itu juga beri'tikad bahwa semua kebajikan tidak akan sempurna,

kalau tidak dengan bantuan dan taufik Allah.

Idz 'uri4ha 'ahihi bil 'a-syiyyish shaafiruatul iiyaad : I{etil@ dibawa

tcepada Sulaiman beberapa el<or htda yang dapat berdiri di atas luki
belala ngnya dan larinya kencang pada suatu sore.

Ingatlah, hai Muhammad, ketika suaru peung beberapa ekor unta )ang dapat

berdiri atas kedua kaki belakangnp dan kencang larinp dibawa kepada Sulaiman

untuk diperiksa keadaannp dan diketahui bisa tidaknp dipakai untuk peperangan

dan sebagainp.

Fa qaala innii ahbabtu hubbal kluiri 'an dzilai mbbii : Dia berlata:
'Aht menyul@i fudn-htda ini larena ingat kqada Thlnnht, dan larena
m e nu rut i P e rintah-I,lY a. "

Menpksikan kuda-kuda yang dibawa kepadanla, Sulaiman berkata: iAku
menyukai kuda-kuda itu bukanlah karena keinginan hawa nafsukU, tetapi karena

menuruti perintah Allah. "

Hattaa tawaarat bil hiiaab : Sehing7a tidak lagi kelihatan dari
pemandnngan tya. "

d"s*r,$r*;lSr

' Kaitkan dengan S.27: an-Naml, 16.
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Sulaiman terus-menerus mengulangi ucapannp batrwa dia menyenangi kuda-
kuda itu bukan atas keinginan pribadi )ang menuruti hawa nafsu, tetapi karena
perintah T[rhan, sampai kuda-kuda png dipacu itu tidak lagi terfihat oleh
pandangannla karena telah menjauh dan ternrtup debu-debu png beterbangan.

Setelah beliau mengetahui keadaan kuda-kuda tersebut, maka dia pun berkata:

Rtrdduuhaa'ahyya : Bawalah l<emari semwt fuda itu.

Sulaiman memerintahkan para pengawal untuk membawa kembali kuda-kuda
tersebut kepadanp.

Fa tlwfiqa masham bis swqi wal a'ruaq : Lalu Sulaiman mmepukhtduk
fudn-tuda iru dan mmggosok-gosok lakirrya.

IGbanpkan ahli tafsir mengartikan ayat ini sebagai berikut: Pada suatu hari
saat waktu asar, Sulaiman memperhatikan keadaan kuda-kuda png indah dan
cepat larinla, sehingga lupa sembahpng asar. Sesudah sadar, beliau pun marah
dan memohon kepada Allah supala mengembalikan matahari agar dia dapat
menjalankan sembahpng, meskipun saat itu sebenarnp maahari sudah terbenam.
Allah mengabulkan permohonannya. Sesudah bersembahyang timbullah
kebenciannya kepada kuda-kuda png menyebabkan dia lupa sembahyang. Oleh
karena itu, beliau akhirnp memancung leher kuda-kuda itu dan memotong kaki-
kakinla.

Mereka mengartikan perkaaan " Hattaa taynamt bil hijaabf dengan 'hWga
terbenam matahari." Sedangkan terhadap perkataan 'ahbabtu hubbal ldtairi 'an
dzilai rabbii " dengan " aht mencintai hnrta yang banyak hingga terlupa menyebut
Ttuhanfu (sembalryang)."

Thftir ini jelas salahnla, berlawanan dengan akal dan dengan uslub al-eur'an
serta kedudukan riwalat ini. Riwayat ini dijelaskan oleh Allah sesudah
mengemukakan permintaan orang-orang musyrik Quraisy png menghendaki agar
azab dipercepat sebelum hari hisab. Allah menyuruh Nabi Muhammad bersabar
dan mengingat riwryat Daud. Sesudah itu Allah menjelaskan kisah Sulaiman ini.
Pembicaraan masalah ini untuk menerangkan amal-amal )ang utama, dan
pekerjaan-pekerjaan )ang tinggi nilainp yang dilakukan oleh para nabi.

Dengan demikian tafsir png diberikan oleh sebagian ahli tafsir seperti
disebutkan di atas png dipengaruhi oleh riwapt-riwapt Israilipt, jelas salah.
Nabi Sulaiman adalah seorang raja )ang mempunpi kekuasaan, mempunlai tentara
yang teratur dan mempunpi kuda-kuda perang (pasukan kavaleri). Beliau
menyuruh memacu kudanp untuk mengetahui kepiawaiannp. Tegasnla, beliau
bukan mencintai kuda karena kecinaannp kepada harta, tetapi karena memenuhi
perintah Allah untuk membela agama dan negara.

I
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Sesudah kuda-kuda itu dipacu hingga jauh dari pandangannla, Sulaiman
menyuruh agar kuda-kuda tersebut dikembalikan kepadanp. Sesudah kuda-kuda
dibawa kembali, beliau pun mendekati kuda-kuda itu untuk memeriksanya dari
jarak dekat. Sebagai tanda kegembiraan hatinya, beliau menepuk-nepuk kuduk
dan memegang kaki-kaki kuda.

Mereka mengartikan karta. " fu thafiqa rrus-lwn bis suuqi wal a'noaq" dengan
Lalu Sulaiman menquk htduk fuda-fuda itu dan menggosok-gosok lakinya.

Wa b qad fatanrua sulaimaaru wa alqainoa 'alat kuniyyihii jasadan
tsumma atwab : Dan sfungguh, Kami telah memberilun cobaan (ujian)
lcqada Sulaiman. Ifurni rebahlan din sqerti rubuh tidak bernyawa di atas
singgasarunya, l<emudian Sulaimnn benobat kqada Kami.

Kami dudukkan Sulaiman di atas singgasananp sebagai tubuh )ang tidak
bernyawa, seolah-olah dia telah berbuat dosa. Dia pun kemudian bertobat dan
kembalilah dia kepada keadaan semula.

@ala rubbigh fir lii : Sulairnan berlata: "Walni Tbhanht, ampunilnh
dosaht."

Sulaiman meminta ampun karena dia telah meninggalkan perbuatan lang
lebih utama, padahal beliau selalu merendahkan diri, sebagaimana Nabi kita,
Muhammad, )ang sehari semalam 70 kali memohon ampun kepada Allah.

Menurut lahiriah hadis png diterima Rasulullah, Sulaiman pernah berkata:
"Pada malam ini sap akan mendatangi 70 perempuan, )ang masing-masing akan
melatrirkan seorang pejuang di jalan Allah." Sulaiman ketika itu lupa mengucapkan
kata'Ins1a Allah." Dia mendatangi 70 isterinp, tetapi harya seorang saja png
mengandung dan melahirkan anak ,ang cacff pula. Seandainp beliau mengatakan
'[ns1a Allah', maka masing-masing isterirya akan melatrirkan seorang anak
yang akan bertempur di jalan Allah. Ictika Sulaiman menghadapi fitnatr,
terhenpklah beliau di atas singgasananp sepefti tubuh png tidak berryawa.

Wa hab lii mullul loa yamba-ghii li ahadim mim fu'dii = Dan berilah
kqadafu l<emjaanyang tidak diberilutt kqada seoftmg putt sesudahhr.

Sulaiman memohon kepada Allah supap dianugerahi pemerintatran png
tidak diberikan kepada seorang pun sesudah beliau. Sulaiman besar dalam istana
kerajaan dan kenabian serta menjadi waris dari kerajaan dan kenabian inrr. Beliau
juga memohon suatu mukjizat kepada Allah. Oletr karena beliau sudah terbiasa
dalam pemerintahan, maka beliau memohon agar pemerintahannp diberi
kelebihan )ang mengatasi pemerintahan-pemerintatran lainnya, dengan kondisi
pemerintahan )ang luar biasa hebatnya, sehingga bisa menjadi dalil atas
kenabiannp.
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Ada juga )ang mengatakan bahwa png dimatsud dengan perkataan "1ang

tidak patut diberikan kepada seorang pun sesudah aku" adalah kebesarannp dan

keluasaartnya, bukan tidak sampai dimiliki oleh orang lain png seperti itu.

Intwlu annl wahlnab : Saunggulntp Englau adalah Tfuhan yang furryak
membert.'

Engkau, wahai T[hanku, adalah Ttrhan yang ban]ak memberi, kabulkanla]t
permintaanku dan penuhilah harapanku. Tirhan pun akhirnya memenuhi
permohonan Sulaiman, dengan firman-N1a

Fa sakh*lurnaa lahur riiha njni bi amrihii ru*haun lwi*u a-sluab:
Ksnudian Karni nwfuhlant angin baginya, berlrcrnbus merwrut l<ehmdalotyu,

s q oi-sq oi menurut s esulanrya.

Maka, Kami pun menundukkan angin png berhembus sepoi-sepoi, ke mana

saja yang dimaksudkan oleh Sulaiman.

Wasy syayat+hiiru kulla bannaa-iw wa ghawwaosh : I(ami mudahlant
setan-setan baginya, yang menjadi tulung futu donpenyelam di dalan laut.

IGmi juga menundukkan jin-jin png ahli membuat bangunan besar dan
png pandai menplam ke dalam laut kepada perinah Sulaiman. Apabila Sulaiman
ingin membangun istana-istana besar, benteng-benteng yang kukuh, jembatan-
jembatan lang kuat, maka seluruhnp diselesaikan oleh jin-jin itu dalam waktu
singkat. Apabila Sulaiman ingin mendapatkan mutiara dan marjan sebagai hiasan
istananla, segera jin-jin itu mencarinla ke dasar laut.

Wa aa-klwriiru muqantniirw fil ashfaad : Dan yang lainnya dibelenggu.

Setan-setan )ang tidak mau menuruti perintahrya dibelenggu (dirantai) oleh
Sulaiman untuk menghindari terjadinp kejahatan png akan mereka perbuat.
Sulaiman dapat mempekerjakan setan dan jin untuk menangani pekerjaan-
pekerjaan berat, sedangkan jin-jin png tidak patuh dirantairya. Kita tidak
mengetahui, bagaimana bentuk rantai itu, bagaimana siksa png dijauhkan oleh
Sulaiman, dan bagaimanapulajin-jin inr bekerja, membangun istana dan meqalam
di dasar laut. Oleh karena itu, hendaklah kia beriman batrwa Sulaiman mempunyai
pemerintatran yang besar, tidak saja dapat menundukkan manusia, tetapi juga
menundukkan jin.

Eaa4zta 'alho+unoa famnun au amsik bi glwiri hisaab : Itulah
pemberion Kam| malu beriknttlah kqada siqa yang lumu sului atau
talwnlah dengan tidak ada hitungannya.

Allah berkata kepada Sulaiman: "Inilah pemberian IGmi kepadamu berupa
pemerintahan lang besar, keka5aan harta png melimpah, kemampuan menguasai

l
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alam jin png IGmi khususkan kepadamu. Maka, berikanlah kepada siapa png
kamu kehendaki dan tahanlah kepada siapa )ang tidak ingin kamu beri. Kami

serahkan keputusan sepenuhrya kepadamu tanpa diminta perhinrngan."

wa inru bhuu ,iltdatw l4 ztttlu wa hustu nwab : sesunggulvtya

Sulaiman iru mendqat tempat yang dclut di sisi IQni dan mempercleh

tempat l<embali yang indah di surya.

Sulaiman memperoleh kemuliaan di sisi Iqmi di akhirat nanti. Kami akan

menempatkan dia di dalam surga, Jarutmwt Na'im, dan l(ami berikan pula dia

kemuliaan dan kebesaran seperti di dunia. Maka, sebagaimana diabatragia hidup

di dunia, bahagia pula dia di akhirat.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayatini, Allatr menjelaskan sekelumit kisah Sulaiman )ang diberi

kerajaan png besar, kekalaan png melimpah, dan kekuasaan dapat menundukkan

alam jin, sebagaimana dapat menguasai alam manusia.

896

(41) Ingatlah riwapthamba Kami, Ayyub,

ketika dia berseru kepada Tbhanrya:

"Wahai Tuhanlar, sala tolah ditimpa
kesusahan dan kePaYahan karena
kunran-lnrman penpkit. "

(42)(Allah berfirmin):'Hentakkanlah
bumi dengan kakimu, itulah air mandi
yang sejuk dan minuman Yang
menltgarkan."

(43) IQmi telah menganugerahi Ayyub
dengan kcluarga png berlipat ganda

jumlahnp sebagai rahmat dari I(ami
dan peringatan bagi orang-orang yang

kuatakalqa.
(4,4)Ambillah seberkas nrmput dengan

tanganmu, lalu Pukulkanlah dan
janganlah kamu merusak sumPah

bahwa IGmi mendaPati AYYUb itu
seorang )ang sabar, dia adalah sebaik-

baik hamba. Scsmgguhnla dia banpk
bertobat.
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TAFSIR

Wadzkur 'abda nan ayyruba idz noodaa rubbahuu annii massaniyasy syai-
thaanu bi nwhbiw wa 'a4znab : Ingatlnh riwayat lamba l(ami, ,hryub,
l@til@ dia benent lcqada Thlunnya: 'Walni Tfulunht, saya telah dit@a
lresusalwn dan kqayalnn lanurw hnrun-htman penyakit."

Ceritakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu tentang kesabaran Ayyub
ketika dia menyeru Ttrhanrya: 'Whhai TUhanlar, setan telah menimpakan kesukaran
dan penpkit kepadaku." Ini adalah sekelumit kisah Nabi Ayyub. Nama Ayyub
tersebut pada empat tempat di dalam al-Qur'an.

Pertama, dalam surat an-Nisaa' ketika disebut nama-nama nabi png diberi
wahyu.

Kefin, dalam surat al-An'aam ketika disebut jumlah nabi keturunan Nuh.

Ketiga, dalam surat al-Anbipa' png menjelaskan Ayyub disembuhkan dari
penpkitnp.

I(eempat, dalam surat Shaad ini. Dalam surat ini dijelaskan lebih luas tentang
penpkit png dia derita dan penyembuhannp.

Ada riwapt png menpbutkan bahwa ketika Ayyub mendapat penlakit,
keluarganp telah bercerai-berai dan banpk pula png meninggal. Ayyub bersabar
menerima cobaan itu. Setan senantiasa menggoda dia dan membisikkan goresan
png bukan-bukan. Kia tidak mengetahui bagaimana setan mempengaruhi Ayyub.
apakah anggotanla, tubuhnla, hartanla, anaknla, ataukah kaumnla.

Sebagian ahli taftir berpendapat bahwa Ayyub mendapat penpkit kulit png
kemudian bisa disembuhkarl dengan mandi air )ang mengandung campuran unsur-
unsur logam. Ada suatu hadis png menjelaskan bahwa Nabi Aynrb menderita
penpkit itu selama 18 tahun, dan selama itu beliau ditinggalkan oleh kerabatnp.
Hanp dua orang png selalu menjengukrya. Salatl satunla berkata kepada
kayannla: 'Demi Allah, Ayyub telah mengerjakan suatu dosa pngbelum pernah
dilakukan oleh orang lain." I(awannp bertaqa: 'Dosa apakatr png diperbuat
oleh Ayyub?" Jawabnla: 'Sejak 18 tahun lalu, Allah tidak menurunkan ratrmat-
Np kepada dia. Tbgasnla, Ayyub selama 18 tahun tidak disembuhkan dari
peryakitrya."

lvaktu mereka menemui Ayyub, maka salah seorang di antara mereka
menceritakan apa )ang telah diucapkan oleh kamnnp itu. Mendengar itu, Ayyub
pun berkata: "Sala tidak rqengetahui apa png engkau katakan. Allatr pun
mengetahui bahua aku pernatr melewati dua orang lelaki png sedang bertengkar,
kemudian meryabut nama Allah. Aku pun kembali ke rumahku, lalu aku berikan
kafhrat kepada mereka. Karena itu, aku tidak disebut oleh Allah dalam hal yang

tidak benar."

+

{
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Tetapi, hadis ini adalah suatu hadis ahad png bertentangan dengan dasar-

dasar agama, laitu para nabi terpelihara dari penpkit-penpkit png bisa

menjauhkan manusia dari nabi yang bersangkutan. Nabi itu bertugas
menlampaikan agama kepada umat manusia, maka bagaimana dia menlampaikan

tug:Nnla, kalau berpenlakit png menjijikkan manusia?

U*udh bi ijlilu rttt4ua mugh'tasalwn boariduw wa syaruab : (Allnh

befi rman) : " Hental(konlah bwni dengan lakimu, itulah air nwdi yang s ei uk

dan minuman yailg menyegarlran.'

Hentakkanlah kakimu ke tanah supala terpancarlatr mata air untuk minum

dan mandi, )ang menlembuhkanpenyakitmu. Latririatr a:at ini memberi pengertian

batrwa Ayyub tertimpa suatu macam penpkit kulit png disembuhkan dengan

mandi air png bercampur belerang.

Adapun godaan-godaan setan )ang dimasudkan di sini adalah godaan png
membuat seseorang mudatr berputus asa dan hilanglah kesabaranrya. Inilah png
dimohonkan oleh Ayyub, supala Allah memberikan kekuatan jiwanp untuk bisa

bersabar dan tidak mudah berputus asa.

Wa walubnna laluu ahbltuu wa mits-lahum ma'ahutn mhmatam minrwa
wa dzibaa li ulil alfuob : Kani telah morgwugemhi,4yyub dengan lelrurya
yang berlipat gandaiumlahnya sebagai mlmnt dari Kami dan peringatan

bagi owrg-orung yang lant akahrya.

Kami kumpulkan kembali keluarga Ayyub png sebelumnp telatr bercerai-

berai dan IGmi perbanpk keturunannya, sehingga berlipat ganda jumlahnp
sebagai suatu rahmat dari IGmi untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang )ang
berakal.

Yang dimaksud dengan 'keluarga" di sini adalah para pengikut Ayyub. Al-
Qur'an tidak menerangkan kepada kita bagaimana tentang keadaan harta Ayyub
png sudah musnah.

Wa khudz bi yod{lu tthigh+san fadhrib bilii wa laa uhnns : Ambillah
seberlus runtput dengan tclnganmu, lal,u pufulkanlah danianganlah lannu

merusak sunpah.

IGmi memerintatrkan Ayyub supala mengambil segenggam rumput sebagai

pemukul dan tidak perlu dia merusak (melanggar) sumpahnp. Ada riwalat png
meryrbutkan batrwa isteri Ayyub pernah tidak mau menuruti perintahnla, sehingga

dia bersumpatr akan memukul isterinp seratus kali. Maka, ketika Ayyub akan

melaksanakan sumpahnla, Allatr membenarkan supqa dia meng;ambil segenggam

rumput png terdiri atas seraus helai untuk memukul isterinla sekali pukulan.

Dengan demikian terlatsandah sumpahnp itu.
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Innaa wajahuahau shaabimn ni'mal 'abdu inruhuu awwaab : Kami
mendapati kWub itu seomng yang sabar, dia adalah sebaik-baik lnmfu.
Sesunggufurya dia banyak bertobat kqada runawtya.

IQmi mendapati Ayyub sebagai seorang lang sabar terhadap musibatr png
menimpa dirinp, keluarganp, dan hartanla. IGrena itu, Kami hilangkan rasa
sedih di dalam hatinp. Ayyub adalatr hamba png terbaik.

IGnptaan png dapat kita pahami dari keterangan al-Qur'an adalatr dengan
tegas al-Qur'an menyatakan bahwa penpkit png menimpa Ayyub merupakan
penpkit lahir (fisik), laitu penyakit yang menimpa tubuhnp, lang berat
tekanannla. Tbtapi sama sekali bukan penpkit png menjijikkan.

Bahwa Ayyub menderita penyakit batin (stres) karena keluarganp. Hal ini
mungkin disebabkan oleh kematian mereka akibat penpkit png dideritanla.
Ayyub pernah bersumpah tidak mengerjakan sesuatu, lang seharusnp dia
kerjakan. Akan tetapi Allah mencegah dia merusak sumpatrnp dan memberi
jalan keluar dengan mengambil seberkas rumput (100 lembar) untuk memukul
isterinya, seperti isi sumpah png pernatr dikatakan. Dia diberi jalan keluar
bagaimana cara melaksanakan sumpahnla dengan satu alasan.

Berdasarkan pendapat sebagian ahli ushul, spriat orang-orang sebelum kita
juga menjadi syariat kita. Maka para ulama Hanafiah mengatakan bahwa apabila
seseorang bersumpah akan memukul isterinp seratus kali, maka bolehlatr dia
mengumpulkan seratus kayu kecil-kecil yang kemudian diikat jadi satu dan secara
bersamaan dipergunakan untuk memukul seseorang sekali pukul. Dengan cara
itu telah terlaksanalah sumpah akan memukul seseorang seratus kali, sehingga
dia tidak perlu membapr kafhrat sebagai gantinla.

Ulama Malikiah, meskipun memakai kaidah tersebut, dalam hal ini
mengatakan bahwa hal itu sebagai suatu kelonggaran )ang hanp diberikan kepada
Ayyub. Oleh karena itu, apabila kita menjatuhkan hukuman had (pukulan) kepada
seseorang png masih kuat, maka hendaklah orang tersebut dipukul sebanpk
yang sudah ditentukan. Tetapi jika seseorang tersebut dalam keadaan sak'it, maka
bisalah dia diberi kelonggaran. .

Banpk ulama fiqh png telah mempergunakan apt ini sebagai cara
melepaskan diri dari sesuatu tuntutan hukum. Di antara alasan png mereka
kemukakan adalah memanggil seorang fakir untuk diberi sejumlah harta dan
mereka telah bermufakat supaya tiap frkir menerima pemberian itu sebagai zakat.
Demikianlah dilakukan terus-menerus hingga mencapai jumlatr png diwajibkan.

Orang yang sangat berjasa dalam membuka topeng ulama yang beralasan ini
adalah Imam Ibn Qayyim, png telah menulh sebuah kitab png bernilai tinggi,
yaiw I' lamul Muwaq qiin.
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KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan kisah Ayyub lang mengadukan

permasalahan )ang dia hadapi kepada Allah karena peryakit png menimpan)a.

Allah menyembuhkan semua penyakit Ayyub sebagai pembalasan atas

kesabarannld.
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(45) Ingatlah riwayat hamba-hamba Kami:
Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub, Yang
mempunyai kekuatan dan Pandangan
yangjauh.

(46) Sesungguhrya lhmi telah mengutama-

kan mereka dengan suatu keistimewa-
an: selalu ingat kepada hari akhirat.

(47) Sesunggutrnya, mereka di sisi t(ami
adalah termasuk onmg-orang pilihan

.yangbaik.

(48) Ingatlah riwapt Ismail, Illasa, dan

Zulkifli. Mereka adalah orang-orang
pilihan.

(49) Apa yang telah dijelaskan, itulah
sebutan kemuliaan bagi mereka.
Orang-orang yang bertakwa benar-

benar memperoleh tempat kembali
yang indah. 

,

(50) Yaitu surga-surga Adn, yang seluruh
pintunya dibuka untuk mereka.

(51) Mereka bertelokan di tempat-tempat
tidur. Mereka pun diberi buah-buahan
yang baik dan minuman yanglezat.

(52) Di sisi mereka ada bidadari yang setia,

sebap dengan mereka.

(53)Inilah sesuatu yang dijanjikan untuk
kamu pada hari hisab.

(54) Sesungguhnya inilah rczeki IQmi yang

tidak ada habis-habisnP. D
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TAFSIR

wadzkur 'iboodanaa ibuhiinw wa is-tuaqa wa ya,quuba ulil aidii wal
db-shaar : Ingatlah iwaya tunfu-twnfu Kanti: ibmhim, khaq, dan
Ya'ktb, yang mempwpi kclontan dan pandongan yang jauh.

ceritakanlatr, hai Muhammad, tentang kesabaran hamba-hamba png IGmi
muliakan karena menaati IGmi dan mengabdi kepada IGmi. Mereka.oirrh oong-
orang )ang sangat taat dan memiliki pengertian png mendalam tentang agama.
Mereka itu disebut ulul azmi.

Innaa akhlashqoahum bi khaali-shatin dzilemd daar : sesungguhrrya
I(ami telah mengutamttlan merela dengan srutu kcistimetryaon: setaiu tngat
lrepada hari alhimt

Kami telah menjadikan mereka sebagai orang )ang ikhlas menaati Kami,
orang-orang )ang tetap (konsisten) menjalankan berbagai perintah dan menjauhi
larangan-larangan lemi. Mereka itu berpekerti )ang tinggi, png tidak ada
bandingannp. Mereka senantiasa mengingat hari kiamat

wa inruhum 'indarwa h mirul mwhahafuinal aktryaar : sesungguhrrya,
merela di sisi l{ami adalah termasukomng-orung pitihanyang uii*.
Mereka itu adalah orang-orang pilihan png jiwanp ditabiatkan suka

mengerjakan kebajikan dan tidak suka mengerjat<an tiejatraran (kemaksiaran) )ang
mendatangkan dosa.

wadzkur ismaa'iila wal yasa'a wa dztl kifli : Ingattah riwayat Ismail,
Ilyasa, dan Zulkifli.

ceritakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu tentang Nabi Ismail, Ilyasa,
dan Zulkifli, )ang merupakan nabi png tahan menderia atas berbagai penderitaan
dalam menjalankan agama Allah.[

wa kullum mirul aklryaar : Merera adatah omng-omng pilitwn.
Mereka adalah orang-orang png ditabiatkan untuk suka mengerjakan

kebajikan png dipilih menjadi nabi.

Haa4zna dzikrun : Apa yang terah dijetaslan adatah sebutan tcemutiaan
bagi merela.

tr Pelajari makna nama d-n sifrt nabi-nabi ini dalam s'at al-An'aam dan al-Anbiyaa.,.
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Apa yang telah dijelaskan dan sifat-siftt yang telah diberikan kepada mereka
adalah suatu kemuliaan baginp.

Wa intu lil mfitaqiiru la husrw maqab : Omng-omng yang benalova
berur-berur memperuleh tempat lrembali yang indah.

Sebenarnla Allah telah memberikan sebutan (nama panggilan) )ang baik
dan tempat kembali png indah di akhirat kepada orang-orang png bertakwa.

lannaati'adnim mufattalutal lahumul abwaab' : Yaitu sutga-surga,Mn,
yang seluruh pinrunya dibulu untuk merel(a.

Tempat kembali png indah )ang akan diperoleh oleh orang-orang )ang
bertakwa di akhirat adalah surga-surga Adn png seluruh pintunla dibuka untuk
memuliakan mereka.

Mutaki-iirw fiilna y ad' wru fiilru U faakilwtin lu4siiratiw wa syaraab :
Merela bertelelun di tempat+empat tidur. Merelu pun dibert bruh-bualan
yang baik dan minuman yang lezat.

Di dalam surga, mereka dapat meminta berbagai macam buah dan minuman

)ang segar. Mereka pun tidur santai di atas tempat tidur png indah. Masalatr

buah dan minuman png dinikmati serta makanan png dinikmati di surga disebut
se,cara khusus dalam alat ini karena di negeri Arab sangat sedikit jenis tumbuhan
(buah) dan minuman.

Wa 'ildahum qan-shimatuth tharfi atruab : Di sisi merela ada bidadari
yang setia, sebaya dangan merela.

Mereka mempunpi isteri png takzim (hormat) dan tidak mau berpaling
kepada lelaki lain png bukan suaminya, png belum dijamah oleh manusia dan
jin. Mereka itu bagai mutiara )ang terpendam, umurnya sebaya, dan mereka
saling mengasihi.

Haa4zaa maa tuu'aduutw li yaumil hisaab : Inilah seswfiuyang dijanjilan
untuk kamu pada lruri hisab.

Surga png sifat-sifttnp seperti apa )ang dijelaskan oleh Allah itulah png
disediakan untuk para hamba-Np png bertakwa. Mereka akan menempati surga
sesudah keluar dari kubur masing-masing.

Inru haa4zna h rizqunaa maa lahuu min rufaad : Sesungguhnya inilah
rezeki l(ami yang tidak ada lnbis-lnbisnya.t2

t2 Baca 5.16: arNahl, 96.
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Nikmat Allah fng telah dijelaskan, demikian pula kemuliaan, adalah
pemberian Allah png kekal dan tidak ada putus-purusnla.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan keadaan Ibrahim, Ishak, dan ya'kub.
Mereka dijadikan untuk bersikap ikhlas menaati Allah, karena mereka senantiisa
mengingat hari kiamat. Juga menjelaskan tentang kisatr Ismail, Illasa, dan z.llkifli,
bahwa mereka orang{rang pilihan png diabiatkan untuk mengerjakan kebaikan.
Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar terhadap gangguan orang-orang
Quraisy. Orang-orang dari umat nabi-nabi terdahulu png berakua selalu bersabar
menghadapi berbagai kesulitan. Oleh karena itu, Muhammad hendaknp
meneladani mereka. Allah juga menjelaskan patrala png diberikankepada mereka

)ang taat dan siksa png diberikan kepada mereka png berbuat maksiat.

898

(55) krhatikanlah hal ini, sesungguhnya
orang-orang yang durhaka menda-
patkan tempat kembali png buruk.

(56) Yaitu jahannam. Mereka dibakar di
dalamnp. Inrlah tcmpat berdiam 1ang
terburuk.

(57)Inilah siksa-Np; maka hendaklah
mereka merasakann)a: air yang amat
panas dan nanah png mengalir.

(58) Dan sifsa hin yang bermacam-macam.

(59)tni suatu rombongan yang lain lagi
png digiring masuk ke dalam neraka
dengan berdesak-desakan bersama
kamu. Mereka yang lebih dahulu
masuk meryambutnla dengan ucapan,
"Tdak ada sambutan penghorrratan
untuhu." Sesungguhrya kamu pe-
masok api neraka.ts

(60) Rombongan baru yang datang itu
menjawab:'IGcelakaan (kcrugian)
bagi kamu. Kamulah yang mcmbawa
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kami kc dalam silsa ini." Inilah tempat

tinggal tcrburuk.

(61) Mercka berkata: "Whhai TUhan kami,
barangsiapa telah mcrnbawa kami kc
dalam siksa ini, hcndaklah Engkau

tambahi silsarya du kali lipat di dalam

neraka.'

(62) Mereka png kafir berkata: 'Mcngapa
kita tidak melihat di sini orang yang

dulu kita katakan jahat? "
(63)'Kita jadikan mereka obyek Oahan)

ejekan, ataukah mercka tersembunyi
(ternrtup) dari pandangan kita?"

(6+) Sesunggutqa pertengtaran antan paxa

penghuni neraka adalah suatu hal yang

benar.

drfi)W
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TAFSIR

Haadua : Perlutilunlah lnl ini.

Apa yang telatr dijelaskan itu adalatr pembalasan png diberikan kepada para

mukmin sebagai imbangan atas amal-amal yang mereka kerjakan di dunia.

Wa inru lith t rao-ghiiru h slarra ma<ab = Sesunggultnya ofimg-omng
yang dtrlwla madapatlun tempat kcmbali yang buruk

Orang:orang kafir png menyimpang dari a5at l(ami dan mendustakan Rasul

akan memperoleh akibat yang paling buruk dan tempat kembali png paling jahat.

falwnrwma yashlauruhoa fa bi'sal mihaad : Yaitu jalnnrum. Merela
dibalar di dalamrya. Itulahternpat berdiamyang terbuntk.

Hao4rao fal yadzuuquulut : Inilah silaa-l,lya; maka hendaklah merela

memsal(tuurya.

flamiimuw wa ghossaaq : Airyang analputtts dannaruhyang mengalir.

Minuman )ang di dalamrya adalatr air png sedang mendidih dalam suhu

)ang tinggi, png membakar muka atau air )ang sangat dingin png tidak bisa

diminum, pitu nanatr png keluar dari tubuh para penghuni neraka.

Wa aa-lrlwru min syokliltii azwqi : Dan silaa lainWng bermaum-macarn.

l-
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Selain itu terdapat berbagai maqlm azab lain png tidak diketahui hakikatnp,
kecuali oleh Allah.

Haadzna fiujwn muqtaltimwn ma' ahtrn laa nurlwbam bihim : Ini suatu
rombongan yang lain lagi yang digiring mosuk l<e dalam nemla dengan
berdesak-desalan bersama l<nmu. Merelu yang lebih dahulu masuk
menyambutrya bahwa 'Ttada ucapail selamat datang untulot u".

Para malaikat memberi tahu orang-orang )ang telah lebih datrulu masuk
neraka, ketika mereka menggiring rombongan lain png banpk jumlahnp untuk
menghuni neraka: 'Ini adalah rombongan lain png ikut menghuni neraka
bersamamu." Maka, golongan png telah lebih dahulu masuk neraka itu, ketika
melihat rombongan datang png digiring oleh malaikat Tabaniyah, berkata: 'Ini
adalah jumlah png besar png akan masuk bersama-sama kita kemari, maka
celakalah bagi mereka. "

Inruhum sluahn rumr : S esung gltnya merela adalah p emas ok ap i nemla.

Mereka akan menjadi bahan bakar api neraka.

Qaaluu bal antum laa marhabam bikum antum qaddamtumuuhu larua fa
bi'sal qanar : Rombongan baruyang datang itu menjawab: "I(ecelalaan
(l<erugian) bagi lamu. Kamulah yang membawa lami la dalam siksa ini."
Inilah tempat tinggal terburuk.ta

Rombongan png digiring memasuki neraka itu menjawab: 'IGmulah yang

lebih pantas mendapat siksa berat. Sebab, kamulah png telah menpsatkan kami
dan menyeru kami kepada pekerjaan-pekerjaan png menpbabkan kami masuk
ke dalam neraka." Neraka adalah tempat kembali png terburuk.

@aluu rubbarua man qaddama brua lwa4zoa fazid-hu 'a4ztaban
dhi'fan fin ruutr : Merelu be rluta :' Walni TUlwn lanni, bamngs iapa t e lah
membawa lami ke dalam siksa ini, hendalclah hglau tambahi sil<sanya dua
lali lipat di dalam neml(a."rs

Para pengikut kesesatan itu pun berdoa untuk para pemimpinrya png dianggap
telah menyesatkan mereka: 'Wahai T\rhan kami, timpakanlatr azab png berlipat
ganda kepada orang )ang telah menyebabkan kami menderitaazab ini, laitu azab

)ang sesat dan menyesatlan."

11 Kaithn dengan S.7: al-A'raaf, 38.
t5 Kritbn dongan S.7: al-A'raaf, 38,
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Wa qaaluu maa larua laa rwrua riiatbn kunnaa rw'ttddttlrum mirul
asymar : Merelayang lafir benanya: "Mengapa, di sini kitatidakmelihat
omng yang dulu kita lataluniahat?" ,

Setelah mereka menpksikan bahwa tidak ada orang mukmin yang masuk

neraka, para musyrik itu berkata: 'Mengapa kita tidak meneladani orang-orang

yang sewaktu di dunia kita pandang sebagai orang png jahat dan tidak mempunpi
kebajikan?"

Ibn Abbas mengatakan bahwaorang-orang musyrik itu bertanya: 'Di manakah

Bilal, di mana Suhail, dan di mana Ammar?" Mereka adalah para sahabat Nabi
yang sangat patuh. Pada saat hidup di dunia, para musyrik sering mengejek

mereka, bahkan menyakitinla. "

Atta-khadz-rwahum sikh-riyyan am ua'ghat 'anhumul ab'shaar : "Kita
jadilan merela sebagai obyek (balan) ejelwn, atauluh merela tenemburryi
(terutup) dari pandangan kita?"

Apakah karena kita jadikan bahan (obyek) ejekan, kata para musyrik itu,
lalu mereka tidak masuk ke dalam neraka? Ataukah sebenarnla mereka berada di

dalam neraka bersama kita, tetapi kita tidak melihatnp? Sesungguhnp mereka

adalah orang-orang png tidak lalak untuk direndatrkan dan diejek. Mereka tidak

berada bersama kita sekarang ini.

Inru dznalilu la haqqun ta-khaa'shumu ahlin ttrut : Sesungguhnya
penenglamn di antam pam penghuni nemla adahh stntu hal yang benar.

Apa png telah diceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik di dalam

neraka adalah sesuatu yang hak (benar), yang tidak bisa diragukan lagi
kebenarannp. Itulah pertengkaran para penghuni neraka, mereka saling mengutuk

-dan 
saling melaknati.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan sifat siksa png ditimpakan kepada

orang-orang png melampaui batas, supala kita berdiri di antara berharap akan

mendapat pahala dan takut terhadap siksa. IGrenanya, bertambah dekatlah kita
kepada ketaatan dan bertambah jauhlah kita dari kemaksiatan.

899

(65) Igtakanlah: 'Saya ini hanyalah scorang

pembawa kabar menakuti. Ttdak ada
Xriillf"fr'fii6:g'Jt
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tuhan mclainkan Dia png Esa lagi
hrkasa.

(65)Ibhan lang mcmeliXxm langit dan
bumi scrta scgala png ada di anara
kcduanla, png Maha IGras hmtutan-
N1a lag l\{aha kngampm.

(67)Ihtakanlah: "hng sap jelastan ini
adalah suatu kabar (ketcrangan) png
sangatpcnting."

(68) 'IGmu berpaltng dari padarya.

(69)'SaF tidak berpengeahuan tentang
alam malaikat, ketika mereka
berbantah-bantahan.

(0) "Tidak divahyuhn k€padakr, melain-
kan: "Aku ini hanyalah seorang
pembawa kabar (kctcrangan) menakuti

)ang nlaftr.'

o!$l$$r

affihltrW"";jl'6+r66

eA{,w';;s
@ir!$'G'e(

TAFSIR

Qul inrunaa atu mun4ziran : KatakanW: 'fuya ini hanyalah seomng
pa nbawa kabar m.enohtti. o

I(atakanlah, $rahai Rasul Muhammad, kepada para musyrik di Mckkah: "Aku
ini haqalah seorang rasul pqg meny,ampaikan kabar (kcerangan) yang menakuti
dari Allatr kepada orang{rang png menyalahi perintah-Np, agar mereka tidak
ditimpa siksa, seperti png sudah dialami oleh umat manusia yang telah lalu."

Wa maa min ilothin ilblluhd waahidnl q&luan Rabbus samoawaati
wal ar4hi wa mot fuituhwul 'aziiznl glufraar : fidok ada tulwtt
melainkon Diayung Esa lagi Perkasa. TUlanyang narclilwm loryit fun
burni, serta segabyang ada di atnru kefinlry, yang Llalw Kaas fiittutot-
Ifya bgi Mala Patgotnpun.

Katakanlah, hai Muhammad: "Ilrlak ada tuhan png berhak disembah, selain
Allah png Esa, lang Maha Ferkasa. AIU tclah memperingatkan kamu dengan
azzrb yang sangat berat dan dengan hari kiamat. Aku juga rclah mengemukakan
tauhid, dan menetapkan bahwa Allah, itulah l[han lang Esa, Maha Perkasa,
png memiliki langit dan bumi, serta segala isiqa, png dapat mengdahkan dan
tidak dapat dikalahkan. Yng mengampuni semua dosa siapa png diketrendaki di
antara harnba-Nya apabila benobat.'

e$i."itt
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Qul huwa ,uba-un 'a-zhiim. Antum 'anhu mu'ri4huun : Katalantlah:
"hng saya jelasl@n ini adalah stmtu kafur (etewryan) Wg sangat pqting.
I(amu beryahng dari padanya. "

IGtakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'Apa lang aku
kabarkan kepadamu ini bahwa aku adalah seorang rasul, lang meqampaikan
kabar (keterangan) png menakuti dan bahwa Allah itu Esa adalatr suatu kabar
png besar faedahrya bagi kamu dan kabar )ang sungguh-sungguh melepaskan
kamu dari kesesatan. Akan tetapi kamu menolak dan mengingkarinla."

Maa knatu hya min 'ilmim bil mab-il a'laa idzyakhta-shimuun : Saya
tidak berpengetahuan tentang alam mnlailat, l<etila merela berbantah-
bantahan.

Seandainp tidak ada wahyu png diturunkan kepadaku, demikian kata Nabi
saw., tentulah aku tidak mengetahui pernrkaran )ang telah dilakukan oleh para
malaikat mengenai Adam. Selain itu, tentulah aku tidak mengetahui tentang
keengganan iblis bersujud kepada Adam dan membantatr perintah TLrhan png
lebih mengutamakan Adam daripada iblis.

$ yuuhaa iloyya ilha anrumao aru ru4ziirunt mubiin : Ttdak diwaltyulun
kepadaku, melainlun: "Aht ini hanyalah seorang pembawa lubar
(lcetemngan) menahrti yang nyata.'

Kamu, hai Muhammad, tidak diberi wahyu, kecuali diperintahkan untuk
menpmpaikannp kepada umat manusia. IQta Nabi: 'Aku ini hanplah s@rang
rasul yang membawa kabar menakuti kepadamu, bukanlatr orang )ang memaksa
kamu untuk beriman."

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan apa )ang telah disebut di dalam
permulaan surat ini, pitu tauhid, kenabian, dan bangkit.

900

(7l) Ingatlah ketika Tbhan bcrkata kepada
para malaikat: 'Sesungguhnp Aku
menjadikan manusia dari tanah."16

'6 Kaitkandengan S.l5: al-Hiir; S.7: d-Araaf, 201.
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(72)'Apabila telah Aku sempurnakan
kejadiannya dan ditiupkan rch kepada-

nya, hendaklah kamu menundukkan

diri dan benujud kcPada manusia."

(73) Para malaikat, seluruhnla bcrsujud
kepada manusia.

(74)Kecuali iblis, yang meryombongkan

diri dan kcmudian menjadilah mercka

itu termasuk orang-orang kafir.

(75) Allah berfirman: 'Hai iblis, apa ]ang
menghalangimu bersujud kepada orang

yang Aku jadilan dengan tangan-Itu?
Sombongkah engkau atau engkau dari

orang-onmg )ang tinggi? "

(76)Iblis mciiawab: 'Aku lebih baik
daripada dia. Engkau jadikan aku dari

api, dan Engkau jadikan Adam dari
tanah."

(7?) Tirhan berfirman: "Keluarlah engkau

dari surga, sesungguhnYa engkau
adalah makhluk Yang kena rajam
(kutukan)."

(78) " Sesungguhnla kutukan-Ku untukmu

hingga hari kiamat."

(79) Iblis berkata: "Wahai Tirhanku, berilah
penangguhan (sifsa) kepadalo hingga

pada hari ketika manusia dihidupkan

kembali (dibangkitkan). "

(80) Allah menjawab : "Sesungguhrya kamu

tennasuk yang diberi penangguhan. "

(81) 'sampai pada wattu png ditentukan."

(82) Iblis berkata: 'Demi kebesaran-Mu,

aku akan menyesatkan mereka
(manusia) seluruhn1a."

(83) "Kecuali hamba.-hamba-Mu yang

mukhlisin (ikhlas) di antara mereka."

(84)Allah berfirman: 'Aku Yang hak
(benar), dan benarlah aPa Yang Aku
katakan."

(85) 'Sungguh, jatrannam akan Aku penuhi

dengan kamu dan dcngan semru orang

yang mengikuti kamu."
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(85)tGtakanlah, hai Muhammad: %ku
tidak meminta upah kcpadamu atas

usahah ini danAtu tidaklah dari kaurt
pembohong."

(87) Al-Qur'an tiada lain adalah pelajaran
unhrk segala alam.

(88) Nanti kamu pasti akan mengetahui
kebenaran kcterangan itu pada hari
kiamat.

oi*J$>l7xt
d*,pl-t,ti:{J:fi;

TAFSIR

Idzqaala mbbuka lil malaa.ikatiinnii khaaliqwn ba-syamm min thiin :
Ingatlah letil@ fuhon berlata kqada pam malaikat: 'Sesunggulvtya Aht
menjadilan mnnusia dari tanah.'

Para malaikat berbantah-bantahan, ketika Tbhan mengatakan kepada mereka
tentang rencana pencipuan manusia. *Bahwa Aku akan menjadikan manusia
dari tanah."r?

a

Fa i4ua sawwaituhuu wa rufuldttu fiihi mir ruuhii fu qa'uu hhuu
sujidiin'= Apabila telah Aht sanpurnnlwt kcjadiawrya dan ditiupkan ,olt
lqadaryg hadal<lah lanu nwwfirl(l(an dirt fun ben ui ud kqada rnarutsia.

Apabila Aku telatt menyempurnakan kejadian manusia, tegas Allah, maka
Aku limpahkan tenaga hidup kepadanla, pitu jiwa (roh) png merupakan unrcan-
Ku. Aku pun memerintatrkan para malaikat agar bersujud kepada Adam untuk
memuliakannla, bukan untuk ibadat dan mempernrhankannla.

Fa sajadal mala*ilutuknlluhum ajma'uun : Pam malailat, seluruhnya
bercujud kqada marutsia.

Maka, seluruh malaikat berkumpul untuk bersujud kepada Mam, manusia
pertama, (unnrk menghormat).

Illoa ibliisa isukbam wa kaaru mirul koafiriin : Keatali iblis, yang
menyombongl(on diri, dan mercla iru termasukorury-orung lafir.

Semua malaikat bersujud, kecuali iblis png terkutuk. Mereka menolaknya
dan menyombongkan diri, tidak mau bersujud, sehingga karenarya masuk dalam
golongan orang-orang kafir png meryombongkan diri terhadap perintah Allah.

t7 Iblis juga dfoloDglon ke dalam golorpn mqlFikrt, tirtak termasrk
golongan malaikat.



3530 Surat 3E: Stuad luz 23

Qgala yat ibliisa moo motu'aka an tasiuda lhua klwbqn bi yodoyya

astakbarta amhufia mfuwl'oaliin : AlWr berfinrun: 'Hai iblis, apawng
menglwlangimu benujud kqada oftmg yang Afu iadilan dcngan tangan-

Kt? Sombongkah englant atau engkau dai omng-orutng yang rtnggi?"

Allah menegur iblis : 'Hai iblis, apa png menghalangimu bersujud kepada

makhluk (Mam) png Aku jadikan dengan tangan-IGt? Hai iblis, apakah kamu

sombong, menuduh sesuatu png tidak berhak engkau peroleh, ataukah engkau

masuk ke dalam golongan orang )ang berhak berbuat sepefti apa png telah

kamu lakukan itu?"

Qgola atu klwirurn minhu ktulaqtanii min noaiw wa lrtwbqtahuumin
thiin : Iblis nw{awab: 'Aht lebih fuikdaripada dia. Dtgkaunenjadikan
afu dai q| dan hgfun mmjadikan Adam dari tarult.'

Iblis menolak perintatr Allah, sesuai dengan tabiat api png menjadi asal

kejadiannla, dengan alasan diriqa lebih tinggi dari manusia, karena iblis dibuat
dari api, sedangkan manusia dari tanatt. 'Aku lebih baik dari manusia, karena

Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Engkau jadikan manusia dari tanah,'
kata iblis tentang alasan penolakanrya bersujud kepada Adam.

Sgala fakhnd mhlua fa inruka miiim : Ttulwn berfinnon: "Kehmrlah
mgkau dari surga, saungguhny engkau adalah rrukhlukyang keru miam
(futufun)."

Allah, tentu saja tidak bisa menerima jawaban iblis png terkutuk itu, baik
jawaban png diekspresikan (dilahirkan) dengan ucapan maupun perbuatan.
Katanp: 'Kalau demikian halnla, keluarlah engkau dari surga, karena engkau

telatr meninggalkan kebajikan dan berkat."

Wa intu 'abika b'rutii iloa yaumid diin : 'Sesunggultnya futulan-Kil
untufutu hWSa lnri kiamat.'

Selain itu, Allah juga mengutuk sikap iblis png sombong itu. Ifutukan itu
berlaku'sampai hari pembalasan amal.

Sgolo mbbi fa awhirnii ilu yaumi yuh'a4suun : Iblis berknn: 'Walni
nthonht, berilolt perungglnn (silaa) kqadafu hinggapada hort, ketil@

manusia dihidqkan kembali (difuitgkitkan). "

Iblis memohon apabila Allah telah menjadikan dia sebagai makhluk png
terkutuk dan dijauhkan dari ratrmat-Nla, mrke agar dipanjangkan umurrya hingga
pada saatnp manusia dihidupkan kembali (dibangtitlan) dari kuburrya, )aitu
setelah tiupan sangkakala png kedua. 'Janganlatr Engkau mematikan aku di
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dunia. Berilah aku umur )ang panjang, sepanjang umur dunia, hingga hari bangkit
kelak."

Iblis memohon demikian supala dapat menggoda Adam (manusia) dan anak
keturunannla sebagai pembalasan atas pengusirannp dari ratrmat Allah.

Qula fa inrulu mirul mwtzJuriin. Ilaa yaumil waqtil rna,luum : Allah
manj avvab :' Sesung gitnla kon u tennosuk yung diberi perung gutwt. Supai
pada wabu yang ditenrulun. "

Tbhan mengabulkan permintaan iblis tersebut. Dengan demikian iblis dan
para pengikutnp dapat terus-menerus menggoda manusia.

Oflolo Ia U'izzfriko h ughwiyawwhum ajma' iin. Illao,ibaoddu minhwtttl
mukhla-shiin : Iblis berlata: "Dqni kebesamn-Mu, aht arant mmyesatrqm
merclu (nunusia) seluruhnya. Kecuali lnmba-lnmba-Mu yang mul<ttlisin
(ikhlas) di antam mereka.'

Iblis berkata: "Demi kekuasaan-Mu dan kemuliaan-Mu, aku akan
menyesatkan mereka semua dengan jalan memasukkan perasaan nlaman
(menyenangkan) terhadap semua perbuatan maksiat. yang tidak aku sesatkan
hanlalah orang-orang png Engkau khususkan untuk menlcmbah-Mu dan Engkau
pilih untuk menolong agama-Mu atau orang-orang )ang berlaku ikhlas kepada-
Mu dalam beribadat dan ketaatan."

Sgala fal lwqqu wal luqqa aqwl. It amla<nru jatwnruma minka wa
mimman tabi'aka minhum ajma'iin : Attah befirman: ,Afu yang tnk
@erwr), dan berwrlah apa yang Afu latalan. Sungguh, jatnnrwm alan
Afu penuhi dengan lumu dan dcngan semwt omng yang mengihrti l<amu."

Allah pun menjauab permintaan iblis: 'Hak itu adalah dari Aku, dan Akulah
png hak @enar) dan haklah png Aku sebut. Yaitu, jatrannam akan Aku penuhi
dengan engkau, hai iblis, dan dengan setan-setan dari anak keturunanmu dan
anak cucu Adam png mengikutimu dalam kesesatan.'

Qul maa astht*um 'ahihi min ajriw wa moo aru mirwl mdalullifiin :
Katalanlah, hai Muhamrrud: 'Aht tidak meminta upah lcepadamu atas
usalnht ini dan afutidaklah dari golonganpembohong.',

IGtakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang kafir Mekkah: %,ku tidak
meminta upah, walaupun hanp sedikit atas tug:rs menpmpaikan watryu. Kamu
mengetahui bahwa kamu pasti mengetahui aku bukanlah orang suka berbuat )ang
tidak+idak."
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In huwa itloo ttzikral lil 'aalamiin : AbQur'an tiada lain adalnh pelajamn

untuk segala alam.

Qur'an ini tidak lain berupa pelajaran bagi jin dan manusia. Semua orang

yang berakal sehat mengakui kebenaran al-Qur'an png menjadi petunjuk bagi

manusia dan menjadi pemisah antara sesuatu png hak dan sesuatu png batal.

Wa lota'hmwtu rwba<hua ba' da hiin : Nanti lannu pasti dant mugetalui
lrcberumn lceterungan itu pada lwri kiatnat.

Jika kamu terus-menerus menolak perintah Allatr dan harya taklid kepada

nenek moFngmu yhng tidak mendapatkan petunjuk, maka kelak, ketika kamu

sudah meninggal, barulatr kamu menladari bahwa perbuatan dan sikapmu itu

tidak benar. Kisah Adam ini disebut dalam beberapa surat, laitu al-Baqarah, al-

Araaf, al-Hijr, al-Israa', dan al-IGhfi, seperti ying disebut dalam surat Shaad

inii Maksud terpenting dari kisah ini adalatr melarang kita mendengki orang lain

dan berlaku takabur, karena kedua siht itulatr yang telah merytbabkan iblis terjatuh

dalam kebinasaan.

. KESIMPULAN

Dalam alat-qat ini, Allaft menjelaskan kisatr Adam dan malaikat ]ang
bersujud kepadanla, dan kesombongan iblis yang menolak bersujud kepada Adam.

Oleh karena itu, iblis menjadi makhluk png dikeluarkan dari rahmat Allatt.

Artinya, iblis tidak lagi akan memperoleh rahmat Allatt.
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xxxlx
AZ.ZUMAR

(Rombongan-rcmbongan)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat Saba'
kecuali apt 52-53 diturunkan di Madinah, T5 ayat

Nama

Surat ini juga dinamai dengan surat al-Ghuraf. Surat ini seolah-olah
merupakan sambungan dari akhir surat )ang telah lalu (Shaad). Sebab, dalaqr
surat ini terdapat lanjutan keterangan tentang kejadian Hawa, kejadian semua

makhluk manusia, keadaan hari kiamat, dan Allah akan menghukum semua

makhluk pada hari kiamat dengan hukuman png adil.

IGitan dengan Surat Sebelumnya

Pada akhir surat )ang telah lalu, Allah menyifati al-Qur'an sebagai suatu
kiab pelajaran bagi jin dan manusia. Sedangkan dalam permulaan surat ini TUhan
menegaskan bahwa al-Qur'an adalah suatu kitab yang diturunkan dari sisi Allatr,
Thhan png Maha lGras tuntutan-Nla lagi Maha Hakim.

Diriwalatkan oleh an-Nasa-i dari Siti Aisyah: 'Rasulullatr terus-menerus
berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak mau berbuka. Tetapi
kadang-kadang terus-menerus berbuka, sehingga kami mengatakan bahwa beliau
tidak mau berpuasa. Pada tiap malam, Rasulullah senantiasa membaca surat
Bani Israil (al-Israa') dan surat az-Zvmar."
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90t

Dengan (menyebut) nama Allnh yang Maha Pemumh,
yang s enant iasa mencumhknn mhmat-llya

(l)

(2)

(3)

Kitab ini turun dari Allah yang Maha
Keras tuntutan-Nya lagi Maha
Hakim.'

Sesungguhnya IQmi telah menurun-
kan kepadamu kitab ini dcngan benar
(hak). IGrena itu, sembahlah Allah
dengan mengikhlaskan ketaatan
kepada-Nya.

Ketahuilah, bagi Allah hanyalah
agama yang tulus. Mereka yang
menjadikan tuhan-tuhan selain Allah
berkata: 'Kami tidak menyembah
berhala- cerhala itu, melainkan supaya

mereka i,u mendekatkan kami kepada

Allah dengan sedekat-dekatnya."
Sesungguhnya Allah akan menghukum
mereka tentang apa yang mereka
perselisihkan; sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang yang dusta dan kafir.

Seandainya Allah menghendaki meng-

ambil anak, tentulah Dia memilih
siapa yang dikehendaki di antara
makhluk-Nya. Maha Suci Allah dari
bersekutu. Dialah Allah yang Maha
Esa lagi sangat perkasa.2
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' Kaitkan dengan S.l0: Yunus. 13; S.40: Gbaafir; S.7l:
2 Kaitkm dengan bagian awal S.21: al-Anbipa.'.
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TAFS!R

Tanziilul kitaabi mirullaahil'aziizil hakiim : Kitab ini turun dari Allah
yang Maha Kems tuntutan-I'{ya lagi Maha Hakim.

Kitab yang mulia dan besar inilah yang alat-alatnya telah dikukuhkan, dan
kemudian dijelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab png diturunkan dari Allah
yang Maha Keras tuntutan-Nla lagi Maha Hakim, )ang mempunyai hikmah yang
dapat meletakkan sesuatu pada tempatnp. Hanya Allahlah yang mengetahui segala
macam pekerjaan.

Innaa anztlnaa ilail@l kitaaba bil haqqi : Sesungguhrrya l{ami telah
menurunlan l<epadamu kitab ini dengan benar (hak).

IQmi benar-benar telah menurunkan al-Qur'an kepada Muhammad, yaitu
suatu kitab yang hak dan benar, tidak mengandung sesuatu hal yang batal atau
bersifat main-main-

Fa'budillaaha mukh-li-shal lahud diin : I{arena itu, sembahlah Allah
dengan mengil&las lan l<etaatan lcep ada-|,{ya.

Oleh karena semua isi al-Qur'an itu hak, tidak ada png dapat diragukan
lagi, dan kita wajib mengamalkannya, maka sembahlah Allah dengan hati png
tulus ikhlas, jauh dari sifat riya (pamer) dan sum'ah (hanya ingin dipuji), tetapi
semata-mata karena Allah serta jauh dari praktek syirik dan keberhalaan.

Alaa lillaahid diinul khaali-shu : I{etahuilah, bagi Allah hanyalah agama
yang tulus.

Agama yang suci (bersih) dari gejala-gejala syirik dan lain-lain png sejenis
adalah agama Allah. Adapun agama-agama yang selainnp bukanlah agama Allah
yang khalis, yang kita diperintah untuk mengikutinya.

Dalam apt sebelum ini, Allah telah menekankan supap kitaberibadat dengan
ikhlas, sedangkan dalam ayat ini Allah menekankan supala kita meniadakan sekutu
dan menjauhkan diri dari menyembah selain Allah.

Wal la4ziirwt ta-kha4zuu min duunihii auliyaat maa na'buduhum illaa
li yuqarribuunaa ilnllaahi zulfaa : Merela yang menjadilun tuhan-tuhan
selnin Allah berlata : * Kami tidak merryembah berlala-berhala itu, melninlant
supaya mercla iru mendelatlant lami kqada Allnh dengan sedelat-del(ohrq)a. "

Merekayang mengangkat beberapa penolong (sesembahan) dari png selain
Allah berkata: 'Kami tidak menydmbah berhala-berhala atau dewa-dewa, kecuali
supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah." Apabila mereka



)uz 23 Surat 39: a-Ztmar 3537

ditanp: 'Siapakah Ttrhanmu? Siapakah penciptamu? Siapakah png menjadikan
langit dan bumi? Siapakah yanag menurunkan hujan dari awan?' Mereka
menjawab: "Allah SWT." Karena itu, tegas Allah, katakan kepada mereka, hai
Muhammad: "IGlau demikiaan, apa aftinla kamu menyembatr berhala?" Mereka
pun menjawab: "Kami menyembah berhala, hanp supala berhala-berhala itu
mendekatkan kami kepada Allah."

Innallaaha yahkumu bainahum fii maa hum fiihi yakhaalifuun :
Sesungguhnya Allnh alan menghuhtm merela tentang apa yang merela
perselisihlan.

Allah akan menghukum di antara orang-orang yang mengesakan Allah dan
orang-orang )ang mempersekutukan-Np tentang apa )ang mereka perselisihkan.
Allah akan memberikan pembalasan kepada masing-masing golongan di akhirat
nanti.

Inrullaaha laa yafulii man huw a lwa4ribun lwffaar : Se s ung gulutry Al lah
tidak memberi petunjuk kqada omng-omng yang dusta dan lafir.

Allah benar-benar tidak menunjukkan sesuatu png hak (benar) dan tidak
memberi taufik untuk memperoleh sesuatu png hak kepada orang-orang )ang
berdusta dan membuat kebohongan terhadap Allah. Misalnp mengatakan bahwa
Allah mempunyai anak, mempunlai sekutu, dan pada hari akhirat berhala-berhala
itu memberi syafuat kepada mereka.

I-au aruadallaahu ay yatta-khi4zt waladal lash thafaa mim maa yakh-
luqu maa ya-slaa-u : Seandainya Allnh menghendaki untuk mengambil
anak, rcnrulah Diamemilih stapayang dilrehendaki di antam makhluk-I'lya.

Seandainp Allah berkeinginan mempunlai anak, tentulah Dia memilih anak
yang paling sempurna dari makhluk-makhluk png telah Dia jadikan. Karena itu,
wahai para musyrik, bagaimana kamu mengatakan bahwa Allah itu mempunpi
anak perempuan (malaikat), sedangkan kamu mempunlai anak lelaki. Ini adalah
suatu pembagian png tidak adil.

Subhaatuhuu huwallaahul waahidal qahhaar : Malw Suci Allah dari
benehttu. Dialah Allah yang Maha Esa lngi sangat perlusa.

Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari semua apa )ang mereka persekutukan.
Allahlah png Maha TUnggal, png dihajati diperlukan oleh segenap makhluk.
Oleh karena Allah Maha T\rnggal, baik mengenai zat-N1a, sifat-Np aau mengenai
perbuatan-N1a, maka tidak bisa diterima oleh akal, jika dikatakan bahwa Dia
mempunlai anak karena anak merupakan hasil perkawinan. Jilra tidak bisa diterima
oleh akal bahwa Allah beristeri, tentu tidak masuk akal pula jika Dia dikatakan
beranak. Bagaimana Allah memerlukan anak, padahal Dia itu Maha Perkasa,



(5)
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)ang dapat mengalahkan semua png lain. Orang )ang memerlukan anak adalatr
orang )ang dapat dikalahkan.

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwa al-Qur'an adalah kitab png
diturunkan oleh Allah. Selairi itu menjelaskan bahwa jiwa ibadat adalatr ikhlas
dan png khalis adalah agama Allah. Orang-orang musyrik png menyembatr
berhala selain Allah. mengaku bahwa penyembahannya terhadap berhala
dimaksudkan supala menjadi pemberi syafaat kepada mereka pada hari akhirat.
Pada akhirnp, Allah menerangkan bahwa Allah tidak layak mempunyai anak.
Seandainp menginginkan anak, maka akan dipilih di antara makhluk png telah
Dia jadikan. Maha Suci Allah dari mempunpi anak.

902

Allah telah menjadikan langit.dan
bumi dengan hak. Dia memasukkan
malam ke dalam siang dan memasuk-
kan siang ke dalam malam, serta Dia
menundukkan matahari dan bulan.
Masing-masing beredar sampai pada

waktu )ang ditentukan. Ketahuilah,
Allahlah png Maha Icras tuntutan-
Np dan Maha Fengampun.

Dia menjadikan kamu dari tubuh
(enis) yang satu, kemudian Dia
menjadikan dari jenis iu pasangannla,

dan Dia menurunkan untukmu
berbagai macam binatang, delapan
pasang. Dia menjadikan kamu dalam
perut ibumu secara berangsur-angsur
dalam tiga keggfapan. Itulah Allah,
Ttrhanmu png trempunpi kerajaan;
tidak ada tuhan selain Dia; maka
mengapakah kamu berpaling?'

Jika kamu ingat kepada Allah, maka
Allah itu Maha IGp daripada kamu.
Dia tidak meridhai kekuturan bagi

(6) w$qli;rrq#i:{&E
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3 Ksitkan dengan bagian awal S.4: arNisaa'; 5.6: al-An'aam.
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hamba-Np. Jika kamu mensYukuri-
N1a, niscala Dia meridhai Png demi-

kian itu bagimu. Tidaklah seorang

yang berdosa memikul dosa orang
lain. Kepada Ttrhanmulah kamu
kembali, lalu diberitahukan kepadamu

tentang apa )ang telah kamu kcrjakan.
Sesungguhnp Allah itu mengetahui

semua apa )ang tersirat di dadamu.a
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TAFSIR

Kfulaqos samaawatti wal ar4ha bil haqqi : Allalt telah meniadilun langit

dan bumi dengan hak.

Tlrhanmu adalah Allah png telatr menjadikan sesuatu, )tu-18 menguasai segala

sesuatu, yang Esa, yang tidak memerlukan isteri, anak, dan sekutu. Yang telah

menjadikan langit dan alam-alam atas, serta menjadikan bumi dengan semua

isinya. Kesemua itu dijadikan secara hak dan benar, mengandung hikmah dan

maslahat.

Ytrlwwwilal ldh 'alan ruhnari wayuluwwhun rwhaaru 'alal laili : Dia
mqrusullun malan ke dalam siang dan memasuklant siang lce dalam malatn.

Allah menjadikan malam dan siang png datang silih berganti. Kita melihat

bumi beredar di sekitar sumbunla (rotasi). Dari putaran bumi itu timbullatt

siang dan malam, )ang terus beriring-iringan mengitari dunia. Firman Allah ini
memberi isprat bahwa bumi itu bulat dan bumi mengadakan gerak rotasi.

Wa satch-kharasy slamsa wal qamam kulhty yairii li aialim ,nusamma :
Sena Dia mmundtkknt matatwi dan bulm. Masing-masing beredar s anpai
pada walcu yang ditenrulan.

Allatr menjadikan matahari dan bulan png meryababkan timbulnp malam

dan siang yang hanla tunduk kepada-Np. IGtiganla beredar sampai ke titik
akhir dan sampai gerakanrya berhenti pada hari kiamat.

Aha huwat 'aziizttl ghaffaar : Ketahuilalt, Allahlah yang Maln l{ems

runrutan-t{ya dan Maln PenganPun.

IGtahuilah, sesungguhnp Allatr png telah membuat semua penciptaan ini

dan telah mencurahkan nikmat-Np atas semua makhluk-Np. Itulatl Allah png

' Kaitho d€rxgan S.35: Faathh.



Surat 39: lr-7-stmar luz 23

Maha Kuasa mengazab orang )ang memusuhi-Nla dan mengampuni semua dosa
hamba yang bertobat kepada-Np.

Khalaqakum min nafsiw waahidatin.tswnma ja,ala minhaa zaujahaa :
Dia mmjadilutt kamu dnri ubuh (jenis) wng satu, lremudian Dia matjaditan
dai jenk itu pasangannya.

Allah menjadikan kamu dengan berbagai jenis bahasa dan warna kulit, png
semuanla itu awalnp berasal dari satu jenis. Tetapi kemudian Allah menjadikan
pasangannla (Haua) dari jenis png itu pula.

Wa anzala lakum minal an'aami tsamaaniyata azwaajin : Dan Dia
menurunlan untulonu berbagai mncam binatang, dclapan pasang.

Mengenai pasangan jenis hewan ini sudah disebut dalam'3urat al-An'aam,
pitu sepasang unta, sepasang lembu, sepasang domba, dan sepasang kambing.

ylchauqufun!fii bu+huwi ummaluatikum lclwlqam mim ba'di tdtolqin:
Dia mmjadilun lamu dalam perut ibumu secdm bemngsur-angsur.

Allah menjadikan kamu, wahai ,manusia, di dalam perut ibumu secara
berangsur-angsur, tahap demi tahap. Mula-mula kamu berupa nuthfatr (sperma)
png kemudianberproses menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan barulah
berubah menjadi daging, tulang, dEn urat, png selanjutnla ditiupkan ruh hingga
menjadilah seorang manusia.

Fii zltulumaatin tsalaa4sin : Dalam tiga kegelapan.

Untuk.menjaga janin berbau, maka Allatr memelihararya dalam tiga lapis
penutup. Ada png berpendapat bahwa png dimaksud dengan 'kegelapan" di
sini adalatr sulbi (tul4ng sumsum), rahim, dan perut (kandungan). Menurut
pendapat Ibn Abbas, kegelapan )angtiga ini adalah kegelapanperu!(kandungan),
kegelapan rahim, dan kegelapan kulit ari.

Dztalikumullaahu mbbukum : Itulnhanbh, Tfuhanmu.

Allah png besar urusan-Np dan telah dijelaskan pekerjaan-N)a, irulah Allatr
png mendidik kamu dan yang memelihara kamu dalam tatrapan-tatrapan )ang
telah kamu lalui, png berhak menerima ibadat.

Iahd mulku -.Yaflg mempwtlai lcemjaan.

Harya Dialah )ang mempuryai kerajaan secara mutlak, baik di dunia ataupun
di akhirat.

I-aa iltalu illaa huwa : Ttdak ada rulun setain Dia.
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Hanp Dialah png berhak menerima ibadat, tidak yang selain-Nya.

Fa anrua twh-mfuun : Mala mengapalah lamu beryaling?

Maka, bagaimana kamu dapat dipalingkan dari menyembah Allah untuk
menyembah png selain-Np? Padahal, begiu banyak keterangan yang mewajibkan
kamu menyembah-Np.

In talefuuu fa inrullaaln gluniyyun 'ankum : Jila l<amu ingat lcepada
Allah, mala Allah itu Maha Kaya daripada lamu.

Jika kamu menyangkal adanla Allah, tidak mau mengimani-Nya, maka hal
png demikian itu tidak memberi kemudaratan apa-apa bagi-Nya, karena Allah
itu Maha l(ap daripada semua makhluk.

Wa laa yar4haa li 'ibaadihil kufm : Dia tidak meridhni lcehtfumn bagi
hamba-I,lya.

Walaupun Allah itu Maha Kaya dan tidak memerlukan bantuan makhluk-
Np, namun Dia tidak menyukai hamba-Np berlaku kufur dan Dia pun tidak
menyuruh mereka berlaku kufur. Sebab, perilaku kufur itu suatu kebodohan dan
kezaliman.

Wa intesy-kuruuyar4luhulakum : Jila lamu mensyuhtri-Nya, niscaya
Dia mer;dhaiyang demikian itu bagimu.

Jika kamu mensyukuri Allah, niscala Dia meridhai kamu dan akan memberi
pembalasan kepadamu terhadap rasa syukurmu kepada-Np.

wa laataziruwaazfuutuw wiua ukh-ma : Tidaklnh seomngyang berdosa
memihtl dosa omng lain.

Seseorang png berdosa tidak memikul dosa orang lain, tetapi masing-masing
mereka hanya dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan masing-masing.

Tiumma iha mbbikum marji'ukum fa yurubbi-nlrym bi maa kuntum
ta'maluun : IQpada Tfuhanmulah lumu l<cmbali, lalu diberitahutun
kepadamu tentang apa yang telah lumu kerjalan.

IGmudian pada hari kiamat, kamu semua kembali kepada TUhanmu png
mengetahui segala urusanmu dan yang mengetahui rahasiamu. Allah akan
memberitahu kamu tentang apa yang kamu kerjakan di dunia, kemudian
memberikan pembalasan kepada mas ing-mas ing kamu .

Inrwhuu'aliimum u dzootish shudutr : sesungguhnya Allnh itu mengaahui
semun apa yang tenimt di dadamu.
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Allah sebenarnla menyel i diki semua amalmu, kendatipun kamu sembunyikan
di dalam dadamu )ang tidak dapat dilihat oleh matamu.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan kesempurnaan kodrat-Nya dengan
menyampaikan tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam alam ini dan pada diri manusia,
sebagaimana Allah telah menjadikan manusia yang pertama dan pasangannp,
serta telah menjadikan delapan pasang binatang ternak png menjadi sumber
pembiakan selanjutnp. Pada akhirnp, Allah menjelaskan bahwa Dia Maha I(aya

daripada semua makhluk-Nya.

Karena itu, Dia tidak menghendaki ibadat hamba-Nya untuk menarik suatu
manfaat atau menolak suatu kemudaratan bagi-Nya. Sesungguhnya Allah tidak
meridhai kekafiran. Diahanp meridhai kesyukuran belaka. Sesungguhnya semua
jiwa (manusia) akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya.
Semua makhluk ini dikembalikan kepada Allah.

903

(8) Apabila manusia itu Aitimpa mala-
petaka, dia menyeru kepada Tirhannya,
seraya kembali bertobat kepada-Nya.
Apabila Allah menganugerahkan
nikrnat, dia lupa kepada malapetaka
yang telah diadukannya kepada Tirhan
sebelumnya dan dia menjadikan
beberapa sekutu bagi-Nya untuk
menyesatkan manusia dari jalan Allah.
IGtakanlah:'Bersukacitalah kamu
dengan kekafiranmu untuk semen[ara
waktu; sesungguhnya kamu adalah
penghuni neraka."5

ilY..*'4Y;{*''csi/.Frf
#f;":i_:;,96i;,,C2^AfW
W"&S,Ay!:;it-4,:{6:fi;U
q$W#ifr4r"ri<#SS

dia takut kepada hari akhirat dan dia
mengharapkan rahmat TUhannp itu
sama dengan orang-orang png dur-
haka?" IQtakanlah: 'Apakah sama,

5 Kaithn deogan bagian awal S.l0: llmus; bngiqn akh* S.41: Rrshshilat; d"n S.42: asy-

Syuura.
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.'trJ'vlulJorang yang berilmu dengan orang-
orang )ang tidak berilmu? Sesung-
guhnya orang-orang yang berakal
kuatlah )ang mengambil pelajaran. "6

TAFSIR

Wa i4zna mo.ssal insaaru dhurnm da'oa mbbahut muniifun ilaihi tswnma
i4zaa khawwalahuu ni'matam minhu tusiya maa lcaatw yad'uu ilaihi
min qablu wa ja'ala lillaahi andaadal li yu4hilla 'an sabiilihii : Apabila
manusia iru dilimpa malapetala, dia merryeru l<epada Tfulnnrrya, semya

kembali bertobat l<epada-1,{ya. Apabila Allah menganugemhlan nilonat, dia
lupa kepada malapetaka yang telah diadukannya kepada Tfuhannya

s ebe lumnya dan din mmj adilun b eb erry a s ehtru bagi-Ny untuk menyesatknn

manusia dari jalan Allah.

Apabila manusia ditimpa oleh suatu bencana, baik png menimpa tubuhnp
ataupun kehidupannp, termasuk untuk keselamatann)a, maka dia pun memohon
pertolongan kepada Allah dan menengadahkan tangan supaya Allah melenyapkan

bencana yang menimpanya tersebut sambil bertobat. Tetapi apabila Allah telah
menghilangkan bencana dari dirinya dan memberikan kepadanp nikmat png
sempurna, maka dia pun melupakan doa yang dipanjatkan sebelumnya. Dia pun

kembali mempersekutukan Allah dan menyesatkan manusia.

Qul tarrufra' bi htrilu qaliilan ilt tol@ min ashJuabin ntmr : I(atal<anlah:
"Bersul<acitalah kamu dengan kekafiranmu untuk sementara waktu;

s esung guhnya lumu adalah penghuni neml(a. "

Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang kafir yang berbuat demikian.
"Hai manusia, nikmatilah kekafiranmu untuk masa Fng pendek ini. Sebab,

kamu kelak akan menjadi penghuni neraka. Nikmatilah hiasut-hiasan ftemewahan)
dunia dan kenikmatannya sejenak, png akan hilang untuk sementara waktu ini."

Am man huwa qaanitun unaaal laili saajidaw wa qaa-imay yah4znrul
uakhiruta wa yarjuu mhmata mbbihii : fitalah orang yang taat pada
sebagian rulatn seruta benujud, semp berdii, din tahtt kqada hari akhirat
fun mengharqlan mhmat Tfuhannya itu (sama dengan omng-omng yang

durhalu?")

Apakatr oreng )ang beribadat di tengah malam, sambil bersujud dan berdiri,
berdoa kepada T\rhannya, merasa takut kepada hisab-Np dan siksa-Nla, serta

' Krid.u dogea S.35: Faathir, 28.
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mengharap kepada Rahmat-Np itu sama dengan orang-orang png berbuat
durhaka? Tidak, tegas Allah. Mereka tidaklah sama.

Qal lul yastawil b4ziitu ya'bmuwu wal ladziiru laa ya'lamuun :
Ifutalanlah: "Apalah scono, ofltng yang berilmu dengan orung-omng yang
tidak berilmu?'

Katakanlah, hai Muhammad: 'sebagaimana orang-orang kafir tidak sama

9*s- orang-orang 
ryukmin, atau orang png aattidat samal"ngan orang )angberbuat maksiat, maka begitulah antara orang-omng png mengetahui uarangpng benar oak) dan mengikutinp serta mengam.tk rn)" dengan orang )angbodoh, )ang tetap dalam kesesatan, keduanp tentulah tidak sama."

'lnrumaa yaodztklwru uful albaab : sesungguhnya orung-omng yang
bemlol h&tlah yang mengambil p elaj amn.,
sesungguhnp orang )ang mengambil pelajaran dan hujjah png terah

dikemukakan oleh Atlatr sertamemahaminla aoaatr orang png jeinitr pinlnnp.

KESTMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allatr menjelaskan keadaan.orang-orang musyrik, yang
satu dengan lainnp saling benenangan. yaitu apabila mendapat bencara, mereka
kembali kepada Allah. Tetapi apabila bencana tenn tenpp, mereka pun kembali
kepada berhala. oleh karenarya, Allah memerintah Nabi-Np srpa)a mengatakan
kepada mereka: 'Nikmatilah kesenangan dunia dalam qaktu lang singkat."
Sesudah itu, Allah mengungkapkan keadaan orang-orang mukmin png beribadat
pada sebagian malam karena takut kepada aztb Allah dan mengharip ratrmat-
Nya tidaklah sama dengan orang-orang png durhaka kepada_Np.

904

( 10) Katalanlah: " Wahai hamba-hamba-I(r
yang telah beriman, bertakwalah
kepada Tirhanmu. Bagi mereka png
berbuat ihsan di dunia diberikan
kebaikan. Bumi Allah itu luas. Orang-
orang yang sabar disempurnakan
pahala kesabarannya dengan tidak
terkira.T

(tt?<!a',txrtrl. :
'ltr,WttV[#'Cru;fiif.,$V;Yu$tGXS
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I Kaitkan dengan 5.16: an-Nahl: .lan 5.67: al-Mulk
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(U) Katakanlah: "Sesungguhnp aku dipe-
rintah menlambah Allah serap meng-
ikhlaskan ketaatanlor kepada-Np. "

(12)'Dan aku diperinahkan pula menjadi
orang )ang pertama menyerahkan diri
kepada Allah."

(13) IGtakanlah: 'Scsunggubqa aku takut
kepada siksaan hari kiamat, jika aku
durhaka kepada Tbhanku. "E

(14)Katakanlah:'Allahlah yang aku
sembah serala mengikfilaskan ketaat-
anku kepada-Np."

(15)Maka, semballlah apa yang kamg
kehendaki selain Allah. Katakanlah:
"Sesunggubrya onmg-oraqg )ang rugi
adalah mereka png merugikan diri
sendiri dan keluarganya pada hari
kiamat. Ketahuilah, inilah.kerugian
yang nlata."

(16)Bagi mereka, di atas kepalanla ada

naungan api neraka dan di bawah
kakinya ada pijakan api neraka.
Dengan siksaan itulah, Allah mempe-
ringatkan hamba-Np. 'Hai hamba-
hamba-Ku, bertakwalah kepada-Ku. "

(17)Mereka semua png menjauhlsn diri
dari menyembah berhala dan kembali
bertobat kepada Allah, maka bagi
mereka kabar gembira; karenanla,
gembirakanlah hamba-hamba-Iir itu.

(18) Yang mau mendengarkan perkataan
(png benar), lalu mengikuti mana
png lebih baik, mereka imlah png
telah ditunjuki oleh Allah dan mercka
itulah yang berpikiran bersih.e

(19)Siapakah orang )ang tetap mendapat
silsa? Apakah engkau dapat melepas-
kan mcreka yang berada di dalam
neraka?to

qaLSrsliitffllib

@di-;r-Q6i$w3$tr43
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t Kaitlon dengan 5.6: al-An'aam, 15; S.39: az-7stmar, 19,20; S.l7: al-Ieraa', 75.
e K8ithn de4gan S.3l: Llgaq S.39: az-Zumar, 55.
o Ksilkan deagan S.7: al-Araaf, 188; S.4: arNisa8'.
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(20)Tetapi orang-orang yang bertakwa
kepada Tirhannya memperoleh bebe-

rapa kamar; di atasnYa ada lagi
beberapa kamar bertembok, di
bawahnya mengalir sungai-sungai;
itulah janji Allah. Allah tidak
memungkiri janji-NP.

TAFSIR

Atl yaa ,ibaadiyal la4ziitu aamanut taquu rubbakum : I{atalanlah:
'Wahai hnmba-hamba-Kt yang tel"ah beriman, bertal(walah lamu lcqada

Tlthanmu."

Peringatkanlah para mukmin: 'Wahai hamba-hamba Allah lang beriman,

bertakwalatr kepada Allatr dengan memelihara diri dari azab-N1a. Menuruti

per intah-Np dan menj auhi larangan-larangan-N1a. "

Lil la4ziina ahsanuu fii fua4zihid dun-yaa hasatutun : Bagi merela

yang berbuat ittsan di dunia diberilan t<ebailun.

Mereka png berbuat ihsan di dunia dan mengerjakan amalan )ang saleh

serta membersihkan jiwanp dengan jalan mengikuti semua perintah dan

melaksanakan semua hukum png baik akan diberi kebajikan, kebesaran, dan

kemudahan di dunia. Selain itu, di akhirat akan diberi kebajikan berupa pahala

yang banpk.

Wa ar4hulbahi waasi'atun : Bumi Allnh iru hns.

Apabila kamu tidak mampu menpmpurnakan keihsananmu dan ketakwaanmu

serta membulatkan kemauanmu untuk beribadat di negeri png sedang kamu

diami, maka pindatrlah OUratrlah) ke negeri )ang memungkinkan kamu bisa

menegakkan agamamu dengan sempurna.

Dari firman irii kita mengetahui bahwa iman tidaklah cukup hanla sekadar

membenarkan Allah, malaikat-Np, kitab-kitab-Np, dan para rasul-N1a, tetapi

juga memerlukan ketakwaan. Sebab, iman png kamil (sempurna) itu mencakup

semua macam kebajikan. Apabila kita tidak dapat menegakkan agama di suatu

tempat, maka hendaklah kita berpindatr ke tOmpat png lain.

Inrwmaa yuwaffash shaabiruurw aimhum bi ghairi hisaab : *Omflg-

onng yang sabar disernpumalan pahatn l<esabarutrryu dangan tiada terkita. "

Allah akan memberikan patrala )ang tidak terkira jumlahnla Oanfknf)
terhadap kesukaran png mereka alami dalam menegakkan agama.

6.j'v5j'#i$tfte$8
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Qul innii umifiu an a'budallagha mukh-li-shal lahud diin : Itutalanlah:
;sesung guhnya aht dip erintahlan menyanbah Allah, s emya mengil&laslan

l<etaatanht l<eP ada-I'{Ya. "

Katakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu yang musyrik: 'Aku

diperintahkan oleh Allatr unnrk menyembah Dia semata dan mengikhlaskan

ketaatan.untuk-Nya.' Nabi juga diperintah oleh Allatr untuk menjelaskan kepada

umatnla agar berlaku ikhlas dalam beribadat. Perintah ini juga berlaku untuk

semua orang mukmin.

Wa umirru li an akuuru awwalal muslimiin : "Dan afu iuga diperintahlan

untukmenjadi omng yang pertawt mettyemhlan diri kqadn Allah'

Aku, kata Nabi Muhammad, juga diperintahkan untuk menjadi orang yang

mula+nula menyerahkan diri kepada Allah atau menjadi orang )ang mendahului

orang muslim yang lain.

Qul innii a'khaafu in 'a'shaitu rubbii 'a4rsaba yaumin 'a'zhdim :
tanmntnn: "sesungguhnya aht tafut trepada siksaan hari kiamat, iila aht

furlnla lq ada Tlthanht - "

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu: iA'ku takut

kepada azab yangbesar pada hari kiamat, jika alu mgndurhakai T\rhanku. " Firman

ini mengandung peringatan bagi segenap manusia.

Qutillaatw a,budu mukh-li-stul lahuu diinii. Fa'buduu maa syi'tum min

iuunihii. : Ifutalantah :'Atlahlah yang aht s embah, s eruya mengil*las lan

lcetaatanht kepada-I,lya. Mala, sembahtah apayang lumu kehendaki selain

Allah.

IQtakanlafu, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: "Aku han]a

menyembah.Allah dan mengikhlaskan agamaku untuk-Nla. Oleh karena itu,

sembatrlah apa )ang kamu kehendaki dari png selain Altatr. Iclak, kamu akan

mengetahui akibat dari perbuatanmu."

Qul inrul khnasiiirul h4ziirw k)usiruu anfut ahum w a ahliihim y awnal

liyaamati : Ifunlantlatt: "sesungguhnya omng-omng yang rugi adalah

ier4ayang merugitan diri sendiri dan pelwryattya pada lari kiamat.'

IQtakarflah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'IGrugian png

besar adalatr kerugianjiua dan tetap dalam kesesaan. IGrugian bagi para pengikut

png disesatkan dan{ijerumuskan ke dalam azab yan:gkekal." Tbgasnla, orang-

or*g l.ng dipandang rugi adalatr mereka )ang merugikan diri sendiri dengan

UerUuit sylribdan maksiat, serta merugikan para pengikut (orang lain) dengan

cara menltsatkan mereka dan membenamkanrya ke dalam azab pada hari kiamat'
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Alaa dzaalilu huwal khusruanul mubiin : 'I{etahuilah, inilah lrerugian
yang nyata."

Lahun min fuuqihin zlutblum mitun ruari wa min tahtihim zhuhlun :
Bagi merela, di atas kqalanya ada ruungan api nemla dan di bawalt
lakinya adapijalun api nemla.t

' Di atas mereka ada berlapis-lapis api yang membakar dirinp. Demikian
pula di bawah mereka, juga ada berlapis-lapis api png membakarnp dan
membakar orang-orang png berada di bawah mereka.

Dualilu yu-klwwwifullaahu bihii fbaadahuu : Dengan sil<saan itulnh,
Allah memp eingat lan hamba-I,lya.

Apa png diancamkan oleh Allah kepadamu berupa azab yang paling
meyakitkan, tutur Nabi lagi kepada para musyrik, akan terjadi. Allah
memperingatkan para hamba-Np dengan azab itu supala mereka menjauhkan
diri dari dosa dan dari png diharamkan.

Yaa'ibaadi faaaqwnn :' Hai hamba-lwmba- Kt, bertdtutatatt kq ada-Kt. "

Wahai hamba-Ifu, tegas Allah, bertakwalah kepada-trfu dan janganlah kamu
mengerjakan sesuanl png meryrebabkan kamu menerima siksa-Ku

Wal hdziitwj tanibfih thaa-ghuuta ay ya'budault(m wa aruabuu ilallaahi
lahumul bnsy-ru : Mercla semwryang menjauhlant diri dart menyembah
befiala dan kenfuli bertoba kqafu Allah, mala bagi nerela kafur gembim.

Mereka png menjauhkan diri dari kegiatan menlambatr berhala dan lebih
memilih menlembah Allah serta tidak mempersekutukan-N1a, akan mendapatkan
kabar gembira. Mereka akan memperoleh patrala dari Allah, sebagaimana telah
dijelaskan oleh para rasul.

Fa basy-syir 'ibad. Alla4ziitw yastami'uurul qaula fa yattabi'uutw
ahsanahuu : Karenanya, gembimknnlah lnmba-lwmba-Kt yang mou
mmdangarfun perlaaan fiang berur), lafu mengilani maru Wg lebih baik.

Hai Muhammad, gembirakanlatr hamba-hamba-Ifu png menjauhkan diri
dari menyembatr selain Allah dan kembali kepada Thhan, mau mendengar
pernlataim (keterangan) png benar, lalu mengikuti mana png lebih utama dan
mana )ang lebih dapat menunjuki kepada kebenaran. Mereka akan diberi nikmat
oleh Allah dengan nikmat png kekal di dalam surga jannanrn na'im.

I Kaitlon deogto S.29: al-'Anlohnrt, 55.
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(lloo-ilul la4ziiru hadailumulluhu : Merelu ituhh yang telah dirunjuki

oleh Allah.

Merekalah orang-orang png diberi taufik oleh Allah untuk menerima

kebenaran, bukanlah orang 1ang berpaling (menjauhkan diri) dari kebenaran dan

menyembah berhala.

Wa utaa-ilw hum ulul albaab : Dan merela itulahyang berpikimn benih.

Orang itulah yang mempunlai akal yang sehat dan fitrah png murni yang

tidak ditundukkan oleh hawa nafsu. Karena itu, mereka senantiasa memilih mana

yang lebih baik untuk agamanla dan untuk dunianya.

Ada riwalat png menyebutkan batrwa dua apt itu diturunkan mengenai tiga

sahabat Nabi saw., rariru Zaid ibn Amr, Abu Dzar al-Ghifari, dan Salman al-

Farisi. Ketiganla pada masa jahililah membaca: I-aa iloala illallnah.

A faman haqqa 'alaihi kalimatul 'a4rsabi a fa anta tunqi4zu man fin
ftaar : Siapalah omng yang tetap mendopat sil<sa? Apalah englau dapat

melepaslan merelayang bemdn di dalam nemlu?

Apakah kamu yang menguasai semua masalah manusia dan yang

mengendalikan hal-ihwal mereka? Apakah kamu dapat membebaskan orang yang

telah ditetapkan oleh Allah akan menerima azab api neraka karena mengotori
jiwarya denganberbagai dosa? Tidak, tegas Allah. Kamu tidak akan dapat berbuat

seperti itu, karena semua urusan mereka berada di tangan Allah sendiri.

Laakinil ta4ziinat taqau mbbahum lahum ghurufum min fauqihaa
ghumfum mabniyyatun nirii min tahtilwl anhaaru : Tetapi omng-omng
yang bertalcwa lcepada Tulnnnya memperuleh beberapa laman di atasnya

ada lagi beberupa la ntar bertembok, di bwvahrrya mengalir sungai-sungai.

Mereka png bertakva kepada Allatr dengan menunaikan semua kewajiban

(fardhu) dan menjauhi semua png haram ditempatkan di dalam surga )ang
berkamar-kamar dan di aAsrya ada pula kamar-kamar png bertingkat, sedangkan

di celah-celatr pepohonannp mengalir sungai-sungai )ang indah dipandang.

Wa'dallaahi laa yukltlifullaahul mii'aad : Itulahianii Allah. Allah tidak
memung ki ri j ani i-f,lya.

Itulatl janji Allah kepada semua orang )ang bertakwa dan janji Allah itulah
janji 1ang benar. Allatr tidak akan memungkiri janji-Np.
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KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allah memerintah Rasul-N1a, supala memberibeberapa
nasihat kepada para mukmin. Nasihat-nasihat itu adalah:

Pertama: Bertakwalah kepada Allah dan menaati-Nla dengan sempurna.
Apabila tidak mungkin menjalankan ketaatan di negeri tempat seseorang tinggal,
maka hendaklah berpindah @ijrah) ke negeri lain.

Kedtn: Nabi diperintah untuk hanla menyembah Allah, serala mengikhlaskan
ketaatannla kepada Allah. Hal ini memberi pengertian bahwa Rasul itu adalah
seorang Rasul Allah png uajib kita patuhi.

Iktiga: Nabi diperintah supaya mengatakan kepada orang-orang musyrik:
"Aku takut kepada azab hari kiamat, jika aku mendurhakai Allah." Hal itu
mengandung peringatan bagi orang lain png mengerjakan kemaksiatan.

Keempat Nabi diperintah supaya menjelaskan kepada orang-orang musyrik
bahwa orang-orang png rugi adalatr mereka )ang merugikan diri sendiri dan
merugikan keluarganp.

I{elima: Bahwa neraka akan meliputi semua orang musyrik dari segenap
penjuru dunia.

905

(21) Apakah tidak kau perhatikan, se-
sungguhnp Allah menurunkan hujan
dari langit (awan), lalu memasuk-
kanrya ke dalam tanah menjadi mata
air. Kemudian Allah menumbuhkan
tanaman-tanaman )ang bermacam-
macam warnanya, kemudian tum-
buhan menjadi koring sehingga kuning
warnanya, kemudian Allah meng-
hancurkannya. Sesungguhnya yang
demikian itu terdapat peringatan bagi
mereka png berakal.t2

TAFSIR

A lam taru antullaalw anztla minas samaa-i mot-an fa salatwhuu
yanaabii'a fil ar-dhi tsunma yukh-riju bihii zar,am mukh-talifan

12 Kaitlcaa dengan S.57: al-Hadiit; S.Z: an-Nuur.
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alwaanuhuu tsumma yahiiiufa taruahu nush-farTan tsumma yai'aluhuu

hu-thaaman : Apalah tidak tuu perhatilun, sesungguhrrya Allah
menurunl@n hujan dari langit (anan), lalu memasuklunnya lre dalam nnah

ntenjadi mat, iir. IQmudian Allah menumbuhlan tanaman-tarutrum yang

bermacam-macam wannnya, lcemudian tumbuhon meniadi kering sehingga

hning warnanya, l<emudian Allah menghancuflunnya.

Wahai Rasul, engkau lihat air turun dari langit, png kemudian menjadi

mata air di bumi yang bisa kamu pergunakan untuk mengairi atau menyirami

berbagai macam tanaman (tumbuhan). Dengan pemenuhan air png cukup,

umbuhan akhir-np berbuah dan batangnp kering ketika buahnp telah masak

(tua) dan menjadi kuning warnany4. Sesudah itu hancurlah tumbuhan-tumbuhan

tersebut.

Inna fii dzsalilu h dzikma li ulil albaab : sesunSSuhnya yang demikian

itu terdapat peringatan bagi merela yang beml<nL

Pada semua yang disebutkan itu terdapat peringatan bagi orang-orang )ang
berakal. Sebab, merekalah yang dapat memahami hakikat sesuatu, lalu mengambil

pelajaran dan meyakini bahwa hidup di dunia itu sama halnla dengan tanaman.

itOi mutanya (saat masih usia muda) tumbuh menghijau, tetapi kemudian kering

dan akhirnp hancur (rusak). Apabila mereka mendalami penyelidikannp, tentulah

mereka tidak terpedala dalam hidup di dunia ini.

KESIMPULAN

Dalam ayat ini Allah mengumpamakan hidup manusia di dunia dengan

kehidupan tumbuhan (tanaman).

906

(22)Apakah orang yang dilapangkan
dadanya oleh Allah untuk menerima
Islam, sehingga karenanYa dia
mendapat cahaya dari TuhannYa?

Maka, neraka wail-lah bagi mereka

yang keras hatinya dari mengingat

Allah. Mereka itu dalam kesesatan

yang nyata.

'+i)'vrl$;iw6:r"nw"{rt
Uf>u:AJ6*qW.
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(23) Allah telah menurunkan perkataan .rr!5
yang paling baik, yaitu Kitab al-

Qur'an, yang .hamPir-hamPir seruPa

(We.e{*9qiE$9x
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ayat-ayatnya lagi berulang-ulang
penjelasanqa, gemetarlah kulit tubuh
orang )ang takut kepada Allah karena
mendengar (bacaannya), kemudian
lembut kulit dan hatinya ketika
mengingat Allah. Itulah petunjuk
Allah, yang dengan kitab-Np itu
menunjuki siapa yang dikehendaki.
Barangsiapa yang disesatkan oleh
Allah, maka tidak ada orang png
dapat memberi petunjuk.'3

(24)Apakah orang )ang harus melindungi
dirirya dengan memalingkan mukanp
dari siksaan Allah hari kiamat?
Kepada mereka yang zalim itu
dikatakan:'Rasakanlah balasan atas
apa )ang telah kamu lakukan."

(25)Orang-orang terdahulu telah men-
dustakannya, lalu datanglah azab
menimpa mereka dari arah )ang tidak
mereka sadari.

(26) Mal,a, Allah menimpakan kehinaan
kepada mereka dalam kehidupan
dunia, sedangk,an azab akhirat lebih
be sar lagi, seandainya mereka
mengetahui.

rfii;i"q;;i1{i6r,##(
co6'{Kbil$)E#"

+rt;tr:ioLi#:re$t4K
@'$i41,#u.

4rtlie"tt*Jbcethffrffi
6Aagvl);fi#l

TAFSIR

A fa man syamhallaahu shadmhuu lil ishami fa huwa 'llaa nuuim mir
mbbihii : Apalah omng yang dilqanglan dadanya oteh Ailah untuk
menerima klam, sehingga lareruny dia madapat cahaya dart Tfu.hantya?ra

Apakah orang )ang telah dilapangkan dadanp oleh Alrah, ketika melihat
keindahan dan keajaiban alam ini, lalu hacinp tergerak untuk memeluk Islam
dan mendapatkan cahap (nur) dari Tl,rhannp itu sama dengan orang )ang hatinp
dikunci karena kejahilan dan kelalaiannp?

Apakah sama antara orang )ang terang mata hatinp dengan orang )angjiwanp kaku (keras) danjauh dari kebenaran?

t3 Kaitkan dengan bgirn awal S.3: Ali Imnru unnrk mempelajari maloa
r' Baca 5.6: al-An aam, 122.

@'5b
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Fa wailut tilqaostyati qiuubuhum min ddkrillaahi : Mala, neralawail-

loh bagi meifa yang kems lllartinya dari mengingat Allnh'

IGcelakaan (neraka wail) adalah bagi mereka yang keras hatiqa sehingga

tidak mau mengingat Allatl. Neraka wail memang diberikan oleh Allah kepada

orang-orang Unr, lang apabila disebut nama (asma) Allatr atau dibacakan apt-

apt-frp, merefa merasa tidak tenang dan kemudian mencemoohnp.

Illaa-ilu fii dtulaalim mubiin : Merela itu dalam kesesatanyang nyata'

Orang-orang png keras hatinla adalatr dalam kesesatan yang sangat nlata'

Kemudian Allah menerangkan sifrt al-Qur'an )rang melapangkan dada dan

melembutkan hati.

Allaahu nazztb ahsatul hadiilsa kitaabam mutasyoabilrum matsaaniya

taqsy a, iru milthu i nfiutdnl ladzifiu y aktayaww mbbalttm, tsumma taliinu

iuiintnum no [rrlurrlrrt um ilaa dzikrilloahi : Allnh telnh menurunlan

perl@taan yang paling baik, yairu Kitab al-Qur'an, yang hampir-hampir

serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulnng penielasannya, gemetarlah fulit

tubuh orang yang tahtt kqada Allah turena mendengar (bacaannya),

t<emudianlembuthllitdanltatiltyal<etil(amenginsatAllnh,

Allah telah menurunkan pembicaraan (batrasan) png paling baik, pitu al-

Qur'an png mulia, )ang sebagian isinp menprupai yang sebagiannla lagi'

seperti [."O.rn suku-suku air dan udara png sebagiannp merryerupai lang lain,

yang kisahnp selalu diulang-ulang, demikian pula berita-beritanla, perintahnya,

irrulng.nny., fnji baikrya, dan ancamannla. Apabila kita membaca ayat-ayat

yang menjelaskan tentang azab, makagemetarlah tubuh dan jiua ki6' Sebaliknya,

,prUit" OiUacat<an alat-alat rahmat dan janji baik seperti surga dan pahala, maka

tenanglah hati dan tenteiamlah perasaan. Demikian Allah menyifati al-Qur'an.

Dztalilw hudalbahu yahdii bihii may yt-syaa'u : Itulnh petuniuk Allah'

yangdengankitab-\,lyairumenunjukisiapayangdil<ehendaki.

Itulah kitab Allah (al-Qur'an) png dijadikan sebagai petunjuk bagi para

hamba-Np png dikehendaki. Kepada mereka, Allah menaufikkan iman.

wa may yuilhlilillaahu fa maa lahuu min haad : BaranSsiapa yanS

disesatlan oleh All.ah, mnta tidak ada omng yang dopat memberi petuniuk'

Barangsiapa dipalingkan oleh Allatr dari iman kepada al-Qur'an, maka tidak

seorang prn y.ng dapat mengeluarkan orang tersebut dari kesesatan. Juga tidak

ada yang menaufikkannya ke jalan png lurus'
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Afa may yattaqii bi wajhihii suud'a4uabiyawnal qiyaamati : Apaluh
orang yang lwrus melindungi dirinya dengan menulinglan mulwrya dart
sil<saan Allah pada hnri kiailal?

Apakah semua manusia itu sama? Apakah orang )ang melindungi hrbuhnya
dengan mukanla (dengan cara menolehkan kepalarya) dari tekanan azab yang

keras pada hari kiamat karena tangannla sudah terbelenggu (terikat) ke leherrya
itu sama dengan orang )ang beriman, png tidak ditimpa oleh suatu hal png
tidak menyenangkan dan tidak pula memerlukan perlindungan diri dari sesuatu
yang tidak ditakutinp?

Wa qiila lizlt zhaahmiiru dnaqw moa lastm tabiburm : Kqada mercka
yang zalim iru dilatalan: "Rasalanlah balnsan at6 apayang telah lannu

. lahtlun."

IGpada mereka )ang menalimi diri sendiri dengan perbuatan syirik dan
maksiat dikatakan: 'Rasakanlah akibat png buruk dari apa )ang telatl kamu
lakukan di dunia, png menyebabkan kamu tersungkur ke dalam neraka png
apinla men1ala."

Kndz4zsbal b4ziirw min qablihin fa ataahumul 'adzttbu min lwitsu
laa yasy'uruun. Fa adztaqahumulltohtd lilirya fil hayaatid dun-yaa wa
la 'a4znabul oa-kltirwi akbaru lau ktanuu ya'bmuun : Omngomng- terdahulu telnh mendtsnla wtry, lalu datanglah aznb menimpa merula dari
amhyang tidakmercla sadart. Mala, Allah menimpalan l<ehiruan kqada
merela dalam kehidupan dunia, sedanglan aznb alhimt lebih besar lagi,
s enndairrya me rela mengaahui.

Sebagian umat )ang telah lalu mendustakan rasul masing-masing, sehingga
karenarrya datanglah azab dengan tiba-tiba dan tidak diperkirakan menimpa mereka.
Olch karena itu, mereka pun menderita kehinaan dan kerendahan dalam hidup di
dunia. Ada di antara mereka png diubah rupan),a, ada yang dibenamkan ke
dalam tanah, ada png mati terbunuh dalam perang, ada png tertawan, dan lain-
lain. Sungguh azab akhirat lebih berat dan lebih pedih, hanp saja mereka tidak
mclgChhuinp. i

KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menjelaskan bahwa mereka png bisa mengambil
mrnfrat dari al-Qur'an adalah orang-orang png telah dilapangkan dadarya dan
dirinari hatinp dengan cahqa keimanan. Allatr juga menjelaskan tentang orang
ynng dibiarkan sesat, dan tidak diberi petunjuk. Orang png menolak bencana
dengrn mukanp tidaklah sama dengan orang )ang :rman sentosa. Apa png
dipcrbuat oleh orang-orang musyrik bukanlah hal 1ang baru, karena dari umat-
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umat terdahulu juga banpk )ang mendustakan rasul masing-masing, sehingga

karenanla mereka pun ditimpa azabpada uaktu )ang tidak mereka sangka-sangka.

Di dunia mereka memperoleh kehinaan dan kemusnahan, sedangkan di akhirat
nanti mereka mendapatkan azab png lebih pedih lagi.

907

(27)Sungguh, Kami telah membuat
bermacam-macam perumpamaan di
dalam al-Qur'an untuk manusia;
mudah-mudahan mereka teringat. t5

(28) (Kami menjadikan) al-Qur'an dalam
bahasa Arab, yang di dalamrya tidak
ada hal-hal yang berbelit; mudah-
mudahan mereka bertakwa kepada

Allah.
(29) Allah membuat sebuah perumpamaan,

yaitu seorang budak yang dimiliki oleh
beberapa orang secara berserikat yang

berada dalam perselisihan dan seorang

budak png hanp dimiliki oleh satu

orang. Apakah kedua budak itu sama

keadaannp? Segala puji kepunyaan

Allah, tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahuirya.

(30) Sesungguhnya engkau, hai Muham-
mad, akan mati dan mereka pun akan
mati pula.

""mt1'fi1#tL:l#ffi.; 'H'+#vi:{t$L.
TAF'TR &;"U!

Wa la qad dhambrua lin ruasi fii haa4znl quruani nin kulli ma-tsalil
la'allahum yata4ztkluruun. Qur<anan 'arubiyyan ghaba dzii 'iwajil
la'allahwn yattaquun : Sungguh, I(ami telah membtmt bermacam-macam
p erump aruiltn di dalam al- Qur' an untuk mttnus ia ; mudah-mudahan merela
teingat. (I{ami menjadilutt) al-Qur'an dalnm bahasa Amb, yang di dalnrnny
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t5 Krithn dengen S.45: d-JertsiynlU, S.42: asy-Syuura.
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tidak ada lnl-hal yang berbelit; mudah-mudalnn mereka benalwa lcqada
Allah.

Kami telah memberikan beberapa perumpamaan di dalam al-Qur'an kepada

mereka )ang mempersekutukan Allah, pitu dengan kisah umat-umat png telatr
lalu, supala mereka mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. I(ami membuat
berbagai perumpamaan dalam al-Qur'an png berbahasa Arab, yang sangat lurus
dan lempang tersebut, supala mereka bertakwa kepada Allah dan memahami
semua pelajaran,ang termuat di dalam kitab suci itu serta hikmah-hikmah yang

terkandung di dalamnp.

Dharuballaahuma4salarmjulan fiihi syumlua-umuta-syaakisuuru
wa rujulan salnmal li mjulin lmlyastawiyaani ma-tsabn : Allahmembuat
sebuah perampanumn, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh bebempa
orang secam benerilatyang bemda dalnmpenelisilan dan seorang budak
yang hanya dimiliki oleh satu orang. Apalah kedua budak itu sama
lceadaannya?

Ferumpamaan-perumpam:um png dibuat Allah dalam al-Qur'an itu, misalrya;
perumpamaan bagi orang mukmin png mengesakan Allah dan orang kafir png
mempersekutukan-Np. IGduanla diumpamakan dengan seorang budak png
dimiliki oleh beberapa orang dan masing-masing tuannla io mempunlai kehendak
sendiri-sendiri, serta memintakehendaknp dipenuhi. Apakah pngharus dilakukan
oleh si budak saat menghadapi keinginan beberapa tuannla, )ang satu dengan
yang lain berbeda-beda itu? Tbntulah si budak akan kebingungan dan mendapat
umpatan dari tuannp. Berbeda dengan seorang budak png dimiliki oleh hanla
satu orang saja, dan antara budak dengan tuannya sudah ada saling pengertian.
Budak manakah yang paling baik keadaannla? Demikianlah keadaan orang musyrik
yang menyembah banyak sesembahan. Dia tidak tahu tuhan manakah yang
sesungguhnya harus disembah dan harus dimintai rezaki karena kekuasaannla
memberi rezpkt? Orang mukmin hanla menyembah kepada Allah, tidak ada
yang lainnya. Dia hanp berusaha untuk mendapatkan keridhaan Thhanrya, png
selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Np kepada dirinp.

Allwmdu lillaahi bal ak+saruhum haya'lamuun : Segalapuji kepunyaan
Allah, tetapi kebanyalan manusia tidak mengetahuinya.

Segala puji bagi Allah, png telah memberikan taufik-Np kepada kami,
sehingga kami memeluk agama Islam. Tetapi kebanlakan manusia tidak menge-
tahui bahwa hanp Allahlah png mempunlai segala puji, bukan png lain-Np.

Oleh karena mereka teup tidak mau menoleh kepada kebenaran dan tidak
mau mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan png diberikan itu,
maka Allah pun mengancam mereka dengan kematian. Firman-Np:
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Intulw maryituw wa inuhun maryiluun. numma intukum yaurnal
qiyaamati'ilda mbbikum takh4a-shimuun : Sesungguhnya englau, hai
Muhammnd, alun mnti dan merela pun alan mati pula. Kemudian pada
hari kiamat, lamu alan berdebat di sisi Tfuhanmu.

Engkau, hai Muhammad, akan meninggal dan mereka semua juga akan
meninggal. Semua makhluk akan funa (rusak), dan hanp TUhanlah png kekal
abadi. Pada hari kiamat kelak, kamu akan berbantah-bantahan di depan T\rhanmu.
Engkau berhujjah, hai Muhammad, bahwa engkau telah menlampaikan semua
perintah Thhanmu kepada mereka, tetapi mereka mendusBkannp. Sedangkan
mereka pun mengemukakan berbagai macam alasan )ang tidak lagi bermanfaat.

KESIMPULAN

Dalam alat-qat ini, Allah membuat perumpamaan png menunjuk kepada
kekeliruan anutan orang-orang musyrik. Setelah itu menjelaskan bahwa semua
manusia akan meninggal, dan akan dihadapkan kepada Allah. Di akhirat akan
nlatalah siapa png benar dan siapa png salah, siapa )ang sesat dan siapa png
mendapatkan petunjuk.
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908

(32) Siapakah yang lebih zalim dari orang-
orang )ang berdusta kepada Allah dan
mendustakan kebenaran, ketika kebe-

naran itu datang kcpadau5a? Bukankah
jahannam itu tempat kembali orang-
orang kafir?

(33)Orang yang membawa kebenaran dan

orang ]ang membenarkannla, ihrlah
orang-orang lang bertakwa kepada
Allah.

(34) Mereka memperoleh apa png mereka

kehendaki di sisi TUhannya, itulah
pembalasan yang diperoleh oleh
mereka png berbuat ihsan.

(35) Supaf Allah menutup kejahatan png
mereka lala*an dan membalas dengan

balasan png lebih baik daripada apa

)ang telah diusahakanrya.

(36)Tidakkah Allah cukup bagi hamba-
Np? Mereka menakuti kamu dengan
tuhan-nrhan (sesembahan) yang selain
Allah. Barangsiapa yang dibiarkan
sesat oleh Allah, bagirya tidak ada

orang )ang memberi petunjuk.16

(37) Dan barangsiapa png diberi petunjuk ,^rrf

oleh Allah, maka tidak ada orang yang

dapat menyesatkannya. Bukankah
Allah itu Maha IGras tuntutan-Nla
lagi mempunyai siksaan?

16 Kaitlcn dengEn S.11: Huud, 23,53,59; S.3:

Faathir; S.4O: Ghaafir.
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TAFSIR

Fa man azh-lamu mim man ka4ztba 'ahllaahi wa kndz4zsba bish shidqi
idzjaa<huu : Siapalahyang lebihznlim dari orutng-omngyang berdusta
kepada Allnh dan mendustakan l<ebenamn, l<etila lrcberwrun itu datang
kepadanya?
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Siapakah png paling zalim di antara semua manusia?

Orang png paling zalim adalah orang )ang membuat kebohongan terhadap

Allah, yaitu mengatakan batrwa Allah inr bersekutu dan beranak, serta mendustakan

kebenaran png disampaikan oleh Muhammad dan mendustakan kebenaran )ang
datang kepada mereka.

Orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan mendustakan al-Qur'an
adalah orang )ang paling zalim dari semua orang )ang zalim.

A laisa fii jahanruma mats-wal lil luafiriin : Bulanlah iahannam itu
tempat kembali omng-orang lufir?

Bukankah tempat kembali dan tempat berdiam orang )ang menpngkal
kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah, enggan membenarkan Rasul adalatt

neraka jahannam?

Wal la4zii j aat bish shidqt wa shoddaqa bihii ulaallw humul mdtaquun :
Orang yang membawa l<ebenamn dan omng yang membennrlanrrya, itulah
orang-omng yang bertalwa l<epada Allah.

Orang png membaua kebenaran dan ucapan )ang hak adalah Rasulullatt

saw., nabi terakhir dan orang png membenarkannla dan beriman bahwa al-

Qur'an itu datang dari Allah png menjelaskan segala macam perkara dan menjadi
kebajikan bagi segala alam png hidup. Itulah orang-orang png dipandang

bertakwa kepada Allah.

Iahum maa ya-syaa-uuna 'inda mbbihim dztaliluiazaa-ul muhsiniin :
Merela memperoleh apa yang merela kehendnki di sisi Tfuhonnya, itulah
pembalasan yang diperuleh oleh merelu yang berbuat ihsan.

Mereka memperoleh apa )ang dikehendakinp dan png dimintakan kepada

Tirhannya. Tidak hanya hal-hal png mereka peroleh di dalam surga, bahkan juga

di masa hisab (perhitungan amal) dan di tempatpemberhentian. Itulah pembalasan

png diberikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan.

Li yuluffirullaahu 'anhum aswaa-al la4zii 'amiluu : Supaya Allah
menutup l<cjahatan yang merela lafulun.

Allah menjanjikan hal png seperti itu kepada mereka untuk menutup
(menghapus) kesalahan-kesalahannp, jika mereka mempunpi kesalahan. Itulatl
pengharapan png paling besar bagi mereka: terhindar dari bencana.

Wa yajziyahum ajruhum bi ahsanil ltizii luanuu ya'maluun : Dan
membalas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah
diusalnlannya.
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Allah memberikan pahala )ang sempurna atas semua perbuatan mereka png
baik, pembalasan sebagai imbalan'atas amalan-amalan png paling baik.

Mungkin orang bertanla, apakah afti lAllah menutup dosa png paling buruk

dari orang-orang )ang paling bertakwa?". Apakah mereka mempunpi perbuatan

yang buruk dan yang paling buruk, kemudian Allah menutup dosa png paling

buruk saja?

Para muttaqin, karena ketakwaannp )ang tinggi, apabila melakukan dosa

kecil, maka baginp dosa png kecil itu dipandang sebagai dosa png paling

buruk lang mereka kerjakan. Pada kenptaanrya, tidak ada bagi mereka png
buruk dan tidak ada pula png paling buruk.

Begitu pula perbuatan yang baik png mereka lakukan, maka dianggap oleh

Allah sebagai perbuatan yang paling baik dan dibalasnp menurut nilai perbuatan

yang paling baik karena keikhlasannya.

A hisallaahu bi luafin 'abdahuu : Ttdalclnh Allah cuhtp bagi hamba-

IWa?

Hanya Allahlah png menolak segala macam bencana dari para hamba-Np
dan yang menghilangkan malapetaka serta memenuhi keinginannla. Yang

dimaksudkan di sini adalah Allah akan memelihara (melindungi) Nabi Muhammad

dan menguatkannla serta memelihara dari gangguan manusia.

Wa yu*hawwifuutwlu bil h4riiru min duunihii : Mercla mqwluti lwnu
dengan tuhan-ruhan (sesembahan) yang selain Allnh.

Para musyrikin itu menakuti kamu dengan berhala-berhala pujaan mereka.

Padahal, berhala-berhala itu tidak dapat mendengar dan tidak dapat memberi
mudarat apa-apa, bahkan tidak dapat membela dirinp sendiri.

Wa may yudh-lilillaahu fa maa lahuu min haad : BarangstaPa Wg
dibiartan sesat oleh Allah, baginya tidak adn omng yang memberi petmiuk.

Orang yang dibiarkan sesat oleh Allah karena orang itu menyukai perbuatan

berdosa dan mendurhakai Rasul, maka baginp tidak ada seorang pun penunjuk

atau pemimpin png membimbingnp ke jalan png lurus dan melepaskanrya

dari kesesatan.

Wa may yahdillaahu fa maa hhuu mim mu4hillin : Dan bamngsiapa
yang diberi petunjuk oleh Allah, mal<a tidak ada orang yang dapat
menyesatlannya.

Orang png mendapat petunjuk dari Allah untuk menerima kebenaran, maka

tidak ada orang )ang dapat menyesatkannla. Sebab, tidak ada seorang pun )ang
dapat menolak kehendak Allah dan menentang iradat-Nya.
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A laisallaahu bi 'aziizin dzin tiqaam : Bulunlah Allah itu Maha Kems
runrutan-llya lagi manpunyai sil<saan ?

Allah Maha Berkuasa dan Maha IGras tuntutan-Np. Tidak ada png dapat
menentang-Np dan menyiksa musuh-musuh-Np png telah mencelakakan para
penolong-Np.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa para musyrik itu berdusta
dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, bahkan mempuryai beberapa
sekutu. Mereka juga mendustakan Muhammad, walaupun begitu banpk dalil
yang menunjukkan kebenarannla. Selanjutnya Allah menerangkan janji-Np kepada

orang )ang membawa kebenaran, pitu Muhammad, dan kepada orang-orang
yang membenarkan Muhammad. Pada akhirnp Allah menegaskan bahwa Dia
akan memelihara Muhammad dan para mukmin dari kemaratran berhala dan
patung png dijadikan oleh orangorang musyrik untuk menakut-nakutirya. Orang-
orang )ang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada png dapat menunjukinp.
Sebaliknp, terhadap orang )ang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada orang )ang
dapat menyesatkannla. Allah menyiksa orang-orang )ang memusuhi para
penolong-Np.

909

(38) Sungguh jika engkau tanpkan kepada
mereka, siapakah yang menjadikan
langit dan bumi, niscaya mereka
menjawab: i{llah." Katakanlah:
"Jelaskan tentang apa lang kamu seru
selain Allah. Jika Allah menghendaki
kemudaratan atas diriku, apakah
mereka dapat menghilangkan kemuda-
raten )ang menimparya itu? Atau, jika
Allah menghendaki suatu rahmat
bagiku, dapatkah berhala-berhala itu
menahannla?" Katakanlah:'Allah
cukup bagiku, )ang memelihara dari
semua bencana. IGpada-Np orang-
orang )ang bertawakal menyerahkan
diri."

' (39) Katakanlah:'Bekerjalah menurut
keadaanmu, aku pun beramal menurut
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keadaanku. Maka, kelak kamu akan

mengetahui."

(40)Siapakah yang ditimpa azab yang

menghinakannYa dan siaPa Yang
ditimpa azab yang tidak putus-
purusnla?"

TAFSIR

Wa la-in sa-altahum man khalaqas samaawaati wal ar-dha la
yauuhmrullanhu : Stmg gttt i ila englau tan)nlan lq ada menekl siqalah
-yang 

meniaditun langit dan bwni, niscaya meiela meniwab: 'Allah''

Orang-orang musyrik iur mengakui wujud Allah png Matra Mengetahui

karena aoi oaii )ang membuktikanrya. Maka, apabila engkau bertanp, hai

Muhammad, kepada mereka itu, siapakah png menjadikan langit dan bumi,

tenrulah mereka menjawab: 'Iangit dan bumi itu dUadikan oleh Allah."

Qul a fa mgiturn maa tad'uutw min duunillaahi in amadaniyallaahu bi

tthunin hal hunru traa+yifaatu dhunihii au arua.danii bi ruhmatin lul
huntu mumsilwatu ruhmatihii : I(atalanlnh: "lelnslun tentang apayang

lumu seru selain Atlah. tilu Atlah menghendaki l<emudamtan atas diriht,

apatah merela dapat menghihnglan leemudnmtan yang menimpanya iru?

Arau, j ilu Atwt menglwtdaki sunu ruhma bagih.t, dq at lah b erlml"a-berhala

iru mennhannYa?"

IGtakanlah, hai Muhammad: 'Apabila langit dan bumi dijadikan oleh Allah

semesta alam, maka jelaskan kepadaku, apa )ang bisa diperbuat oleh tuhan-

ruhanmu bila Allah menimpakan suatu bencana kepada diriku? Apakah dewa-

dewa sesembahanmu itu dapat melenppkan bencana itu? Apabila tidak ada png

menjadikan alam ini selain Allah, maka adakah orang lain yang dapat

menghindarkan diri dari apa png dikehendaki oleh Allatr itu? Beritahukan

kepadaku, apakah yang dapat dilakukan oleh tuhan-tuhan sesembatranmu jika

Aliah memberikan ratrmat-Np kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat

menolaknya atau menghalanginp? Para musyrik sangat sering menakuti Nabi

dengan berhala. Mereka berkata: 'Hai Muhammad, apakah kamu tidak takut

memaki-maki tuhan kami? Kalau kamu tidak berhenti mencela, pastilatl engkau

akan tertimpa bencana." Maka, ketika turun alat ini, Nabi pun bertanla kepada

mereka dan mereka Pun terdiam.

Qul hasbiyallaahu : Katalunlah: "Allah cuhtp bagiht."

IQtakanlah, hai Muhammad: "Altah itu orkup bagiku dalam segalaurusanku,

baik dalam mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan."

1,, t(oz /t.24
Qijrt-rl'-l-t*r

&e;";x5V'eW
@t'*-i;[fi



luz 21 Surat 39: eg-Ztmar

Alaihi yatawak*alul mutawal*ilum : "Yang memeliham dari semrm

bencatu. I<qada-I,Iya omng-orung yang benawalal motyemltkan diri.'
IGpada Allatrlatr semua orang mukmin bertanakal, bukan kepada png selain-

Np. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad bersabda:

'J'rqrc:\ 6,; o, l,,, &r9:# ntlt e$';KS U n
6' *4 eq:+b;,V;*$' +i e 

q"# q$ 6
. U. *'l,t ;;43 0"6,(r{, g6;L\ $:

" Bamngsiapa menyulai diinya wn* menj ad marwsia yang paling kuu , hendaklah
dia bertawakal kepada Allah. Bamngsiapa menyulai diinya nunjadi manusia yang
paling kaya, maka hendakhh dia lebih percaya kepada apa yang ada di tangan
(kekuasaan) Allah daipada apa yang ada di tanganrya sendiri. Barangsiapa
menyului diinya menjadi oftng yang poling rutlia, malu hendaklah dia berakwa
kepada Allah." (H.R. Ibn Abi Hatim)

Qul yaa qawni' maluu 'aba makoarutikum innii 'umilun fa saufu
ta'lamwn. Moy ya'tiihi'a4zrubuy y ukhziihi wa yahillu' ahihi' adznaburn
muqibn : Katakanlalt: *Bekerjalah menurut lceadaanmu, aht pun bemmal
menurut l@adoanfu. Mala, kelak lannu alan mengaahui, siapalah yang

ditimpa aznbyang menghirulannya dan siapayang ditimpa aznbyang tidak
putus-putusnya?'

Katakanlatr, hai Muhammad: "Wahai kaumku, beramallah sesuai dengan

apa )ang kamu iktikadkan. Apabila kamu kuat dan perkasa, teruskan tipu-
muslihatmu. Sebab, aku akan terus mengukutrkan agamaku dan berusaha mengem-
bangkanrya di masyarakat. Iclak, kamu akan mengetahui, apakatr azab dan
kehinaan di dunia ini menimpa diriku atau menimpa dirimu. Pada waktu itulatr,
akan npta siapa png salah dan siapa png benar, aku ataukah kamu. Siapa pula
png akan ditimpa aza;b yang pedih dan kekal di akhirat: aku ataukatr kamu?

KESIMPU LAN

Dalam tpt-tyatini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu ucapan

dan perbuatannla berlawanan. Kalau kita tarya siapakah png menjadikan langit
dan bumi, mereka menjawab 'Allah". Tetapi mereka menyembah png selain
Allah. Allah menyuruh Nabi bertanp kepada mereka, apakah berhala atau patung
yang mereka sembah itu dapat melenlapkan suatu bencana, jika Allah
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menghendakirya atau dapat menolak suatu kebajikan jika Allah menakdirkannp?

Pada akhirnya Allah memerintahkan

Nabi untuk berkata kepadanla: "Beramallah seperti kata hatimu. Aku juga

beramal menurut jalan png telah aku bentangkan. Pada hari akhirat kelak, kita

akan mengetattui siapa png benar dan siapa yang salah."

9lo

(41) Sesungguhnya Kami menurunkan
Kitab (al-Qur'an) kePadamu unhrk
manusia dengan cara )ang hak. Maka,

barangsiapa mengambil petunjuk dari
Kitab itu, faedahnya untuk dirinya
sendiri. Barangsiapa )ang sesat, tidak
mengambil petunjuk dari Kitab itu,
maka kerugian akibat sesat tersebut

akan menimpa dirirya sendiri. Engkau

(Muhammad) bukanlah orang Yang
dapat memelihara diri mereka.

(42) Allah yang menggenggam semua jiwa

ketika matiqa dan Yang tidak mati
saat tidumla. Lalu Allatr menahan ruh
yang telah ditetapkan kematiannla dan

Allah melePaskan kembali ruh orang

tidur samPai Pada waktu Png diten-

rukan Sesungguhrya Png demikian
itu merupakan tagda-tanda kebesaran

Allah bagi merelia png suka berpikir.

(43) Sebenarnp mereka menjadikan png
selain Allah untuk tempat meminta

spfrat. Katakanlah:'APakah mereka

meminta grahat kepada Png selain

Allah, walaupun png selain Allah itu
tidak memiliki eParaPa dan tidak
memahami apa-aPaJ."

(44)IGtakanlah: i{llahlah }ang mempu-

nyai semua syafaat. Dialah Yang
memiliki pemerintahal [angit dan

bumi, kemudian kePada-NP kamu

dikembalikan."

(45)Apabila disebut nama Allah, maka

bencilah hati orang-orang )ang tidak

"fun€t-s.t4t'rJigi6)
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beriman kepada hari altirat. Apabila
disebut nama tuhan-tuhan png selain
Allah, mereka pun gembira."

(46) KatalGnlah: "Wahai Ttrhanku, Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi,
)ang mengetahui hal-hal png gaib dan
hal-hal png lahir. Engkaulah png
menghukumi di antara hamba-hamba-
Mu mengenai apa yang mereka
perselisihkan. "

(47)Iklau sekiranya orang-orang yang
zalim memiliki semua apa png ada

di bumi, serta ditambah dengan
sejenisnya, tentulah mereka menebus
dirinya dengan kekayaan itu dari
tekanan azzb yangjahat (berat) pada
hari hamat. hda hari itu ryatalah bagi
mereka mengenai azab Allah, sesuafu
yang belum pernah mereka sangka.tT

(48) Dan npta juga bagi mereka semua
kejahatan )ang telah mereka lakukan
dan diliputilah mereka oleh siksaan
png mereka olok-olok.

3$flr\byi.*tLpr!"lSgr

G;iiot1w35;xr5
u(At;i"v*b1x;!x;r45
Jv*t'nJt'q"gSi

@6U1bKi

wvrv*,{YLV.;t6i5
a,li"ffif,W

TAFSIR

Innaa anznlnaa 'ahilwl kitaaba lin ruasi bil haqqi : Sesungguhnya lfumi
menurunlan Kitab (al-Qur'an) kqadamu untukmanusia dengan camyang
hak.

Allah telah menurunkan al-Qur'an kepadamu, hai Muhammad, untuk menjadi
petunjuk bagi segenap manusia dan jin. Sesungguhnya Kami telah menurunkan
al-Qur'an dengan segala kebenaran untuk semua manusia. Sebab, engkau adalah
seorang pembawa kabar gembira dan seorang pembawa kabar takut.

Fa manih tadaa fa linafsihii : Mal(a, bamngsiapa mengambil perunjuk
dari Kitab itu, faedahnya unruk dirirrya sendiri.

Barangsiapa mengamalkan apa yang termuat di dalam al-Qur'an berarti
mencari kebajikan untuk dirirya sendiri. Sebab, dengan demikian dia memperoleh
keridhaan Allatr dan mendapat surga )ang tinggi serta terlepas dari neraka.

17 Kaitlcrn dengan S.l3: ar-Ra'd, 81,18; S.70: al-Ma'aarij dan 3.76: sl-In.s-n.
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Wa man dlullata intumot ya4hillu'alaihta : BamngsraPayang sesat,

tidak mengambil paunjuk dari Kitab itu, mala kentgian akibat saat teaebut

alant menirnpa dirtnya sendiri.

BarangSiapa menolak petunjuk png telah lGmi jelaskan kepadamu dan lebih

suka memilih jalan )ang sesat berarti dia telatr membuat kezaliman terhadap

dirinp sendiri dan mencari kebinasaan dan kehancuran; perbuatannp itu
r4enimbulkan amarah Allah.

Wa maa anta 'alaihim bi wakiil : hglau Mulanrumd) butantah omng
yang dapat memelilwm diri merela.rE

Engkau, hai Muhammad, tidak ditugasi untuk dapat memasukkan hidaph
ke dalam hati rnereka. Tetapi engkau hanplah seorang 'mubaligh Allah" belaka.

Allaahu yatawaffal anfusa hiiru mautihaa -- Alhh yang menggenggam

semtm jiwa letilu matilrya.

Allahlah ,ang menggenggam jiwa (nafs) manusia ketika telah sampai ajalrya,

dan yang memutuskan hubungan antara jiua itu dengan tubuh.

Wal latii bm umwfii manaamihaa : DailWng tidakmtfii saat tidtnrya.

Allatr pula )ang memutuskan hubungan sementara antara jiwa dengan tubuhnla

png belum sampai ajalqa ketika sedang tidur. Hingga jiwa tidaklah dapat

sepenuhnp bertasaruf (berfungsi) dengan tubuh sepenuhnla, sampai kepada batas

png sudah ditentukan.

Fa yumsilad'latii qa4h.aa 'abilul ,natrta : Lalu Allah menalwn ruh yang

t elnh dit etap lan l<ematiannya.

Maka, Allah terus menahan jiua yang sudah ditetapkan untuk meninggal,

tidak lagi dikembalikan ke dalam tubuhrya.

Wa yunilul ukltqta ilaa aialim ,nusamman : Don Allah melqaslant
lrembali jiwa omng tidur sarnpai pada walau yang ditenrulan.

Allah mengembalikan jiwa png belum ditetapkan ajalnp kepada tubuh dan

tetap di dalam tubuh hingga pada waktu png telatr ditentukan oleh Allah.

Diriwaptkan dari Ibn Abbas: "Pada tiap anak Adam terdapat naft (iwa) dan

ruh. Dengan nafslah manusia bisa berakal dan membedakan sesuatu, sedangkan

dengan ruh manusia dapat bernapas dan bergerak. Pada waktu tidur, putuslah

't Kaidon dergan S.l1: Huud, 12; S.88: al-Glsasyilah, 2.



luz 21 Surat 39: u-Zurlniar 3567

hubungan antara nafs dan tubuh, sedangkan waktu meninggal puruslah hubungan

antara badan (tubuh) dengan keduanla, nafs dan ruh.

Dari keterangan-keterangan ini kita mengetatrui bahwa nafs adalah makhluk

dari alam atas yang turun dari tempat png paling tinggi untuk mengurus badan

yang menjadi sangkarnp dan nafs senantiasa ingin kembali ke tempatrya semula.

Ma[a sewattu tidur, nafs kembali sebentar ke tempatnla dan memperoleh sinar

alam cahap dan menerima sebagian dari pengaruh alam itu. Apabila nafs melihat

sesuatu yang sedang dalam keadaan disinari cahala, maka semua mimpi png
diimpikan ketika itu adalah benar. Tetapi apabila nafs melihat png demikian itu

sewaktu kembali ke sangkarnla yang penuh dikelilingi oleh berbagai prasangka

dan dugaan, maka mimpi yang diimpikan waktu itu adalah mimpi dusta.

Tidur dan mati diserupakan dengan kebodohan orang-orang musyrik,

sedangkan hidup dan terjaga diserupakan dengan cahala Islam dan petunjuk al-

Qur'an.

Inru fii dznalilu la aayaatil li qaumiy yatafakluruun : Sesungguhnya

yang demikian itu merupalan tanda+anda l<ebesamn Auah basi merela
yang sula berpikir.

Terhadap masalah yang sudah dijelaskan, pitu mematikan, memutuskan

hubungan untuk sementara waktu dan mengembalikan ruh kepada tubuhnp lagi

pada waktu akan bangun dari tidurnya merupakan tanda-tanda yang besar, lang
menunjuk kepada kesempurnaan kodrat Allah dan hikmat-Nya bagi orang yang

berpikir.

Amit ta-kha-dzuu min duunillaahi syufa'aa-a : Sebeturnya merela

menjadilan yang selain Allah untuktempat meminta syafant-

Orang-orang musyrik itu sebenarnp menjadikan dewa-dewa sesembahan

mereka Supaya memberi spfaat kepada dirinya untuk menyelesaikan semua

kepentingannya.

Qul a wa hu luanuu ha yamlikuurw syaitw walaa ya'qiluun : I(atalan-
Lah: 'Apalah merela meminta syafaat kepada yang selain Allah, walnupun

yang selain Alhh rtu ildak memiliki apa-apa dan tidnk memahami apa-

apa?"

I(atakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik: 'Mengapakah

kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai pemberi spfaat kepadamu, padahal

sesembahan-sesembahanmu itu tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak mengetahui

bahwa kamu menyembah mereka?"

Qrn liilaahisy syafaa'atu iamii'an : Kntalanlah:'Allahlnh yang menryunyai

semua syafaat."
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Katakanlah, hai Muhammad, semua spfuat itu adalah milik Allah. Tidak
seorang pun dapat memberi slafrat, melainkan dengan seizin Allatr dan Allah
mengizinkan syafaat kepada siapa png Dia ridhai.

I-ahuu mulkus samaawaati wal ar4hi : Diahh yang memiliki pemerintahan
langit dan bumi.

Allahlah yang mempunyai kekuasaan di langit dan bumi. Semua isinya adalah
milik Allah, termasuk sesembahan dan dewa-dewa yang dipuja-puja oleh orang
musyrik. Oleh karena itu, sembahlah Thhan yang mempunyai semua kepemilikan
dengan sempurna, baik di langit maupun di bumi.

kumma ilaihi turja'uun : "I(emudian l<epada-Irlya lamu dil<embalilan."

Sesudah kamu dibangkitkan kembali (dari kubur), kamu semua kembali
kepada Allah. Karena itu, akulah saksinya dan berharaplah untuk mendapatkan
pahala Allah.

Wa i-dzna dzukimllaahu wahdahusy maqzzat quluubul la4ziina laa
yu'minuuna bil aa-khimti wa i4zna dzukiml la4ziina min duunihii i-
dzna hum yastab-syiruuo : Apabila disebut nama Allah, malra bencilah
hati orang-omng yang tidak beriman l<epada hari aWirat. Apabila disebut
nama tuhan-tuhan yang selain Allah, merelu pun gembim."te

Apabila disebut nama Allah semata, tidak disertai dengan nama dewa
(sesembahan) yang mereka puja, maka hati orang-orang musyrik yang tidak
beriman kepada hari akhirat merasa tidak senang, bahkan penuh dengan kemaratran
dan kebencian. Sebaliknp, apabila disebut nama dewa-dewa atau berhala-berhala

lang mereka sembah, misalnp dikatakan dewa-dewa itu dapat memberikan syafaat,
mereka bersenang hati dan bergembira, karena lupa kepada hak Allah.

Qulillaahumma faa-thims samaawaati wal ar4hi 'aalimal ghaibi wasy
syahaadati anta tahkumu baina 'ibaadilu fii maa lwanuu fr,ihi yakh-
talifuun : I{atalanlah: "Wahai Thhanht, Tfuhan yang menjadilan tangit
dan bumi, yang mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang lahir.
Engkaulah yang menghuhtmi di antara hamba-hamba-Mu mengenai apa
yang merela perselisihlan. "

IGtakanlah, hai Muhammad: "Wahai Ttrhanku, wahai Pencipta langit dan
bumi, wahai Tirhan png mengetahui apa png gaib dan apa png dapat dilihat
oleh mata kami. Engkaulah yang menghukumi (memutuskan) di antara hamba-

1

re Kaitkan dengan S.l7: al-Israa', 46.
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Mu, Ialu Engkau menyelesaikan perkara (masalah) mereka dengan cara )ang
benar dalam semua hal yang mereka perselisihkan di dunia, baik mengenai ucapan

mereka terhadap Engkau maupun tentang kekerasan dan kekuasaan Engkau,
kemudian Engkau menetapkan urusan-Mu terhadap kami dan kaum musyrik
yang merasa jijik mendengar asma (nama) Engkau."

Wa lau anru lil la4ziiru zhalamuu maa fil ar4hi j amii' aw w a mit s -lahuu
ma'ahuu laf tadau bihii min suu-il 'a4znabi yaumal qiyaamati : Kalnu
sekimrrya omng-omng yang wlim memiliki semua apa yang ada di bumi,
serta ditambah dengan sejenisrrya, tentulnh merela menebus dirbrya dengan
l<elayaan iru dari telunnn aub yang jahat (bemt) pada hari kiamat.2o

Seandainya para musyrik memiliki semua isi bumi dan memiliki harta yang

sebanding dengan isi bumi, kemudian Allah menerima harta-harta itu sebagai
tebusan mereka, tentulah mereka akan menebus dirinp untuk membebaskan diri
dari huru-hara azab yang dahspt pada hari akhirat.

Wa badaa lahum minallaahi maa lam yakuunuuyahtasibuun : Pada lwri
itu nyatalah bagi merela mengenai awb Allah, sesuatu yang belum pernah
merela sangla.

Pada hari kiamat, jelaslah bagi mereka berbagai macam azab png telah
disediakan oleh Allah untuk dirinya, suatu azab yang belum pernah mereka
khayalkan di dunia atau sama sekali tidak seperti yang mereka sangka.

Wa badaa lahum sayyituu maa lusabuu wa haaqa bihim maa luanuu
bihii yasuh-zi-uun : Dan nyata juga bagi merela semwt l<ejahatan yang
telah merela lahtlwn dan diliputilah merela oleh sil<sannyang merela olok-
olok.

Ketika mereka diperlihatkan buku catatan amalnla, tahulah mereka terhadap
segala kejahatan (kemaksiatan) yang telah mereka kerjakan di dunia yang harus
mereka pertanggungjawabkan. Pada saat it.t, azzb meliputi mereka di segenap
penjuru. Itulah pembalasan png harus mereka terima. Waktu di dunia, mereka
mengolok-olok Nabi dan melecehkan ancaman-ancaman azab tersebut.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah png telah menurunkan al-Kitab
(al-Qur'an) )ang mengandung kebenaran dan henerangkan bahwa tugas Nabi
hanplah sekadar menpmpaikan, bukan memaksa seseorang untuk mengikuti

20 Hal yang sama telah dijelaslon delem S.3: AIi Imran.
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agamanla. Allatr juga menjelaskanbatrva Dialah )ang menggenggam jiwa sewaktu

,rOrt grpai pada ajalnp dan yang memutuskan hubungannp dengan tubuh,

baik latrir ataupun batin, ketika seseorang meninggal ataupun sedang tidur. Berhala-

berhala yang Oi.laOitan oleh para musyrik sebagai penolong-penolongnp tidaklatt

dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnp Allatr menjelaskan bahwa Dia memerintah

Rasul-Nya supap-berdoa kepada-N1a untuk memperoleh ketabahan hati

menghaddpi berbagai macam tesutitan dalam mengembangkan agama. Di samping

itu, Allatr menjelaskan keadaan para musyrik pada hari kiamat ketika mereka

melihat azab.

9ll

(49)Apabila manusia ditimpa bencana,

mereka pun memohon kePada Kami.
Apabila IGmi anugerahkan sesuatu

nilrnat, mereka pun berkata: 'Sesung-
guhnya aku menerima karunia ini
berkat Pengetahuanku sendiri."
Sebenarnya, hal Yang seperti itu
merupakan fitnah (cobaan) baginP'
Tbtapi banpk di antara mereka Yang

tidak mengetahui.

(50)Sesungguhnya orang-orang dahulu
sebelum mereka juga telah menga-

takan seperti itu. Maka, tidaklah
berguna baginYa, apa Yang telah
mereka usahakan.

(51) Lalu mereka ditimpa akibat yang

buruk dari apa Yang telah mereka

lakukan. Orang-orang Png zalim di
antara mereka akan ditimPa oleh
akibat )ang buruk dari apa yang telah

mereka kerjakan dan mercka tidak
dapat mcmperlemah Allah.

(52)Apakah mereka tidak mengetahui,
sesungguhnya Allah melaPangkan
rezeki kepada siaPa saja Yang
dikchendaki dan menyempitkan rezeki

kepada siapa png dikehendaki. Yang

demikian sungguh-sungguh meruPa-

kan tanda-tanda kcbesaran Allah bagi

kaum png beriman.
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TAFSIR

Fa i4zu massajl iltsaou dhumn dt'atnaa tsurr.rru i4?14 kluwabuahu

ni'molam minnoa qaala inrumaa utftitttltuu 'alaa flmim M hiya fitrutuw
wa loakinna ak*amltum lru ya'bmuwt : Apabila manusia ditimpa

bencana, merelapun memohon kepada lfumi. Apabih lhmi anugemhlutt

sesuatu nilorat, merelapn berlata: 'sesungguhttya aht menerima lanunia

ini berlwt pengetahuinht sendiri." Sebenarnya, hal yang seperti itu

merupalwt'fitnah (cobam) fugiltya. Taapi furtyak di annm merela yang

tidakmmgetahui.

IGbaryakan manusia, apabila ditimpa oleh suatu bencana, kemiskinan ataupun

penlakit, mereka segera kembali kepada Allah dan berdoa (sambil bertobat)

l"p.or-Ny" agar dilepaskan dari bencana (musibatr) itu. Namun, apabila bencana

telah hilang dan berganti dengan nikmat png diterimanla, mereka pun berkata:

"IGbajikan pngtelatr sampai kepadaku karenaaku telah mempuryai pengUahuan

dalam urusan-urusan dunii." Mereka tidak merasa batrwa apa )ang diperolehnp

itu karena Allatt.

Hai manusia, tegas Allatr selanjutnla, janganlatr kamu tertipu dengan nikmat-

nikmat png telah diuerikan kepadamu. Sebab, hal itu merupakan ujian, apakatt

kamu bersyukur atau mengingkari nikmat-nikmattersebut. HarUa saja, kebaryakan

manusia tidak meryadari hal itu.

@d qaalurral la4ziirw min qablihim fa mu agh'nu 'anhum naa kaanuu

ia*siOuw : Ses11,/lggnturv@ onytg-orang dalrulu sebelum merclaiuga telah
-mengatakil tqriiru. i1ala, tidaldott beryuru baginya, apa yang teWt

merela usahalant.

Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik juga telatr dikatakan oleh

orang-ot*g kafir sebelum mereka. Karena itu, semua apa )ang mereka usahakan

Ur.i. narL Uenda dunia dan kekalaan-kekayaan lainrya (seperti kek4aan ilmu,

reputasi, dan prestasi) tidak dapat memberi fredah sedikit pun kepada mereka,

f<etifa azab Tirhan telatr datang, meskipun hanla sedikit'

Fa a-sha,abahum sryi-aotu mot ktsabuu = Lalu mercla ditinpa akibat

yang buruk dart apa Wg telalt mercla laful@tl

Oletr karena itu, tertimpalatr mereka dengan pembalasan png buruk atas

amal perbuatan jatratnp <matsiaUUAl fng telatr mereka perbuat' Baik pembalasan

itu diUerikan Oi Ounii seperti png terjadi pada Qarun dan kaum Luth maupun

pembalasan png diterima di akhirat berupa azab png kekal di neraka.
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wal la4ziirw zlulamuu min lua*laa-i sa yu-shiibrrhum sayyi<atu maa
kasabuu : omng-omng yang zalim di annm mercka akan ditintpa oteh
akifut yang buruk dari qa yang teW mercka kerjakan.

Kaummu png mengingkari Allah, hai Muhammad, dan menzalimi diri
sendiri, kelak akan ditimpa oleh azab sebagai pembalasan atas kejahatan
ftemaksiatan) )ang telah mereka kerjakan, sebagaimana png menimpi umat-
umat terdahulu. Bukankatr, mereka pernatr tertimpa musim kemarau panjang
sampai tujuh tahun terus-menerus? Bukankah banlak tokoh di antara mereka
)ang tewas dalam peperangan Badar dan baryak pula png dapat ditanan?

wa maa hum bi mu'jiziin : Dan merctu tidak dapu manperlemah Altah.
Mereka tidak dapat melepaskan diri dari Allah, dan tidak pula dapat lari

dari azab-Np.

A wa lam ya'lamuu awulladu yabsu4hur rizqa lfinoy yo-syaa-u wa
yaqdiru: Apakah mereka tidak mengetahui, sesungguhnya Altah
melapanglanr reaki kqada siqa sajayang dikelundaki dan menyanpitlan
rczeki lqada siapa yang dil<chendaki ?

' Apakah mereka tidak melihat, bahwa Allah memudahkan rezeki dan
melapangkannp kepada siapa png diketrendaki, ualaupun orang itu kafir atau
bodoh. Allah juga menlempitkan rercki kepada siapa png dikdrendaki, ualaupun
dia muslim atau berakal pandai. sebab, dengan hikmat-Np, hanla Allalllatl
png mengetahuinp. IGluasan reaki seseorang bukan merupakan rlalil (petunjuk)
tentang kecintaan Allatl, sebagaimana halnp kemiskinan, juga bukan tanda atas
kebenciaq Allah terhadap seseorang.

Inru fii dzaalika la aayouil li qawniy yu'miwum : hng demikiut stmgguh-
sungguh menrpalant tonda-tanda kebesarut Attah bagi la umyang beinun.
sesungguhnla png demikian itu terdapat anda-tanda )ang menetapkan bahua

semua itu berada di taqgan (kekuasaan) Allatr semata dan terdapat pula tanda-
tanda kebesaran-Np bagi kaum png beriman.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan perilaku orang-oftrng musyrik ketika
tertimpa bencana, pitu segera kembali (mendekati) Allah. rbtapi begiiu bencana
hilang png berarti mendapatkan nikmat, maka mereka pun iemnhi menjauh
dari Allah. Mereka mengaku bahwa apa )ang diperolehnla itu merupakan
kesungguhan dan keatrlianrya mencari. padahal, hana kekalaan png mereka
miliki sebenarrya haryalatr ujian untukrya. Tbtapi, apa )ang mereka katakan itu
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bukanlah sesuatu png ganjil, karena umat-umat terdahulu pun banyak yang

mengatakan seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan, bahwa kelapangan dan

kesempitan rereki ftehidupan) seseorang berada di tangan-Nla, bukan karena

kepandaian dan keahlian manusia itu sendiri.

912

(53) Ikakanlah:'Wahai hamba-hamba-Ifu
yang telah melampaui batas dalam
mengerjakan kejahatan, janganlah
kamu berputus asa terhadap rahmat
Allah. Sesungguhnp Allah mengam-
puni dosa semuanJa, sesungguhnp
Allah, Dialah png Maha kngampun
lagi Maha lGkal rahmat-N1a.."zr

(54) Kembalilah kepada Tirhanmu, scrah-
kanlah dirimu bpada-Np scbelum
siksa datang menimpamu secara
mendadak. Kemudian kamu tidak
akan mendapatkan pcrtolongan.

(55) Ikutilah png lebih baikdari apa ]ang
telah diturunkan kepadamu dari
Ttrhanmu, sebelum siksa datang
kepadamu dengan tiba-tiba, scdang-
kan kamu tidak mengetahuinla.'

(56) Tbhan berbuat seperti itu agar manusia

tidak mengatakan:'Wabai penyesal-

anku terhadap tindakanku menyia-
nyiakan perintah Allah dan aku dahulu
adalah orang )ang mengolok-olok."

(S7)Atau dia mengatakan:'Seandainya
Allah memberi petunjuk kepadaku,
tentulah aku menjadi orang yang
bertakwa. "

(58)Atau dia berkata ketika melihat sitsa:
%,langkah baiknp kalau sap dapat
kembali ke dunia lagi, supaya sala

'#,-V*;e:4t4evJ3
'Eiti,l\itttr;,gtlfr1t''i5-)ul1,t'i Ael}r,'rt ltb^-Q-t

/ J-V 
-J
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termasuk golongan orang-orang yang

berbuat ihsan."

(59)Ya, sungguh telah datang kepadamu
ayat-ayat-Ku, lalu kamu mendusta-
kannya. Engkau menyombongkan diri
dan engkau adalah golongan orang-
orang lang kafir.

A-AKa$u{:sUl

^itt$,:n,5;slfrr
TAFSIR

Ad yaa 'ibaadiyal h4ziitu asrufuu'alaa anfusihim laa taqru-thuu mir
rahmatillaahi : Katalunlah: "Wahai hamba-hamba-Kt yang telah
melampaui batas dalam mengerjalan l<ejahatan, janganlah lamu berputus
asa terhadap rahmat Allah.'

Katakanlah, hai Rasul: *Wahai hamba-hamba Allah png telah melampaui
batas yang telah digariskan oleh TUhan, dan png telah mengerjakan perbuatan-
perbuatan yang haram, serta meninggalkan perintah. Janganlah kamu berputus
asa terhadap ampunan Allah. Sebab, Allah mengampuni dosa orang-orang )ang
bertobat, berapa pun banyaknya."

Menurut Ibn Abbas, penduduk Mekkah bertanya: "Muhammad, engkau
mengatakan bahwa orang-orang png telah menyembah berhala serta memohon
kepada png selain Allah, dan membunuh manusia )ang diharamkan oleh Allah,
tidak akan mendapatkan ampunan. Lalu, untuk apa kita berhijrah dan memeluk
agama Islam?" Berkenaan dengan itu, turunlah apt ini.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari asy-Syu'bi dari Sunaid ibn Spkal yang

mengemukakan, dia mendengar lbn Abbas berkata: "Sebesar-besar alat dalam
kitab Allah adalah: Allaahu laa ilanha illna huwal hayyul qayyuum. Alat yang
paling banpk mcngumpulkan prinsip-prinsip kebajikan dan kejahatan adalah:
Innallnaha ya'muru bil 'ad-li wal ihsaan. Ayat yang paling banpk membuka
harapan adalah alat dalam surat Ghuraf (az-Ztmar), ya.iu: Qul yaa 'ibaadiyal
la-dziina asmfuu 'alan anfusihim lan taqnathuu mir mhmatillaahi, sedangkan
alat yang paling mendorong kita menyerahkan diri kepada Allah adalah:. Wa mq
yanaqillnahu yaj'al lahuu makhmjan wa yanuqu min lnitsu laa yahtasibu.
Mendengar ungkapan itu berkatalah Masruq: 'Engkau benar."

Innaallaaha yagh-firudz dzunuuba jamii'an : Sesungguhnya Allah
mengarnpuni dosa semuanya,

Allah sebenarnla mengampuni semua dosa, betapa pun besarnla dosa itu,
kecuali dosa png telah diterangkan oleh al-Q,ur'an.23

ts Baca S.4: arNisaa', 116.
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Inndruu huwal gtwfwnr ruttiiln = "sestfitggntvtya Alloh, Dialah yang

Moha mnganpwt lagi Matn Kekal rularut-W''

Allah itu Maha Pengampun, menghapuskan semua dosa siapa png

diketrendaki dan Malra rce[ar ranmat-N}a, serta melimpahkan belas kasih-Np

kepadaorang{ftngrrrguertouat.FirmanAtlatlinimemberipengeftiankepada
kita tentang *r"a prffi-o"toott, pitu mendatrulukan raDsyir (berita gembira)

Gii^A^irnr 6eiita Oula), serta mendalrulukan pengharapan dari keputusasaan

sesuai dengan hadis Nabi:

.$jilig"i!'gr#'l;f;A
, Mufuttkoilah fui j angmW kotw numpenutar' Gentbirutunlah dan j anganlah'

kanw mcniauhkan nanusia dai agwtu' "

Sesudatr Alla}r memberikan janji akan memberikan ampuum, maka Allah

p*In.ovo.t,titauntur.'ngoj't,"duatugasprr.gdisebutdibawahini.

wa aniibuu ilat mbbikum wa aslimuu lahuu min qabli ay ya'tiyahtmul
,a4ztabu tsuima laa tun-shut,tn : Kembalilah kqada Tuhanmu,

seruhkanlnhdirimukqada-I,lyasebelumsibadatangmenimpamusecam
mendadak lurnudian-lamu tidak alan mendapfilan p ertolongan'

Haimanusia,bersegeralatrkamukembalikepadan,nq*}denganbertobat
dan serahkanlatr dirimtikepada-Np serta tunduk kepada hukum-hukum-Nla'

turutilatr perintatr-Np sebeium daungnp azab dengan tiba-tiba pada saat kamu

menghembu*rro *i.r.o lang penghauisan. IGmu pun tidak akan mendapatkan

p"niong png bisa melepaskan kamu dari azab-

Wat tabi,ua ahsatu maa waila ilaikum mir mbbikwn min qabli ay

iirain*ul ,a&rrubu bagh4ataw wa antutn lu tasy'waun -- Ihttilalt

w ion uii iri opo yorre tetah dirurunkan kfoadanu dari Ttulunmu,

sebelwn s;,,a diing'k6od;^u doryan titu-titu, sedongkan lumu tidak

maryaalwirtYv.

Iturilah apa )ang diperintatrkan oleh Allah di dalam al-Qur'an, kitab yang

palingbaikdanpalingsempurna-5arrggi$runkankepadamanusia.Selainitu,
juga bersegeral.tr rt i*ri ierirrari e[atr Aan menjauhi larangan-Np pada waktu

kamu masih Oaa*fcaOaai lapang, sebelum azabdaung kepadamu secara tiba-

tiba tanPa kamu ketahui.

Mapun sebab-sebab Allatr menakuti (memperingatkan) kita dengan azab-

Np adal^ah seperti yang ditcranglan di bauah ini'
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An taquula ,ufsuy yaa hasmtaa 'alaa maa farmttu fii jambillaahi wa in
kuntu la minas saa-khiriin : Tfulun berbuat sqerti itu iga, manusia tidak
mengatalan: "wahai penyesalanht terlndap tindatunfu menyia-nyialan
perintah Allah dan afu dahulu adatah ofttng yang mengolok-olok.,,

Ikutilah al-Qur'an sehingga jangan sampai seseorang di anara kamu menlesal
di belakang hari, dan pada hari hisab mengatakan: .oh nasibku kaiena
kecerobohan dalam menaati Allah dan memperolok-olok agama Allatr, kitab-
Nya, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Aku telah lengah terhadap semua apa
yang menyebabkan bisa sampai kepada Allah dan memasukkan aku ke dalam
surga-N1a. "

Au taquula lau aruulhaha hadaanii la kuntu mirul muttaqiin : Atau dia
mengatalan: "seandainya Allah memberi perunjuk trepadaht, tentulnh atot
menjadi omng yang berTal<wa."

Atau dia mengatakan: "seandainla Allah menunjuki aku kepada agama-Nya
dan kepada keraatan terhadap-Np, tentulah aku menjadi orang png bertakwa
kepada-Nya dan tentulah aku meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat.,'

Au taquula hiiru taml 'a4znaba rau anru tii lwnutan fa akuuru mirul
muhsiniin : Atau dia berlau lctita melihat sil<sa: utan[run bailotya lalau
saya dapat l<embali kc dunia lagi, supaya saya tetmosuk golongan omng-
orang yang berbuat ihsan."

Atau sewaktu melihat azab dia mengatakan: 'Alangkah bahagianya jika aku
bisa kembali ke dunia, sehingga dapat berusaha mengeijakan amilan lang saleh
dan menjadi seorang muhsin."

Balaa qad jaa*tlu aayaatii fa lwdz4znbta bihaa was takbana wa kunta
minal luafiriin : Yn, sungguh telah datang t<epadamu ayat-ayat-Ku, ktlu
lamu mendustalawtya. Engtau menyombongkan diri dan englau adatah
golongan orang-orang yang lufir.

Tidak ada faedahnya engkau mengatakan seperti itu, karena sebelumnla engkau
telah mengetahui adanya ayat-ayat-I(r png disampaikan oleh Rasul png termuat
dalam kitab-Ifu, tetapi engkau mendustakannla dan menyesatkan diri.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat iniAllah menjelaskan rahmat-Np dan keutamaan-Nla kepada
para hamba yang beriman bahwa mereka akan diampuni bila mereka bertobat
dan ikhlas dalam beramal.
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(60) hda trari kiamat, kamu melihat orirng-

ormg )ang berdusta terhadap Allah,
png mukanp menjadi hitam. Bukan-
kah dalam neraka jahannam ada
tempat bagi orang-orang takabur?

(61) Allah menyelamatkan orang-orang

)ang bertakwa dengan kemenangan
mereka. Mereka tidak ditimpa azab
dan tidak bergundah hati.

(62) Allah menjadikan segala sesuatu dan
Dialah yang memelihara segala
sesuatu.

(63) IGpuqaan-Nplah segala kunci langrt

dan bumi. Mereka semua lang kufur,
yang mengingkari ayat-ayat Allah,
itulah orang-orang png rugi.

(64) Katalonlah: i{pakah kamu menyunrh
aku supap menpmbah yang selain
Allah, hai orang-ormg png jahil?"

(65) Sungguh, tclah diwahyukan kepadamu
dan para nabi sebelummu. Sungguh,
jika kamu mempersekutukan Allah,
niscaya hapuslah semua amalanmu
dan menjadilah kamu di antara onrng-
orang )ang rugi.z

(66) Tbapi sembahlah Allah dan hendaklatr
kamu tennasuk golongan orang )ang
mensyukuri Allah.

(67) Mereka tidak membesarkan Allah me-
nurut kadar kebesaran-Np. Padahal,
bumi seluruhnya pada hari kiamat
dalam genggaman Allah. Langit
seluruhnp dilipat dalam tangan Allah.
Maha Suci Allah dan Maha Tinggi
dari apa png mercka persekutukan.x
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TAFSIR

Wa yaumal qiyaamati tarul la4ziirw lw4ztbuu'abllaahi wuiutthnhum

muswaddatun : fuda twri kinmat lanu melitnt orunT-omng yang berdsta

rcrhadap Allah, yang mulantya meniadi hitam.

Wahai Rasul, pada hari kiamat nanti akan engkau lihat muka orang-orang

yang berdusta terhidap Allatr menjadi hitam pekat, karena sedih dan gpndah'

iuf"r.fu mengatakan batrwa Allah mempunpi anak dan mempunpi sekutu.

A laisa fii jatuntuma mots-wal lil munlabbiriin : Bulanluh dalnm neml@

jahanrnm adatempat bagi omng-omng talabur?

Bukankah neraka menjadi penjara dan tempat kembali mereka png takabur?

Di dalam neraka, mereka menderita kehinaan png disebabkan oleh ketakaburan

mereka ftesombongan) dan keengganan mereka mengikuti kebenaran.

Wayutujjilhahul ta4ziinat taqau bi mafoazttihim : Allah menyelamtfil(an

omng-omng yang bertalcwa dengan l<emerungan merela'

Allatr melepaskan mereka 16ng memelihara dirinp dari perbuatan syirik

dan maksiat serta bertakwa kepada Allatr dari azab jahannam dan memberikan

selain apa yang mereka harap-harapkan.

Ina yamassuhumus suu-u wa loa hum yahunuun : Merelu tidak ditimpa

aub dan tidak beryundah lati.

Mereka tidak disentuh oleh api jahannam dan sedikit pun tidak bergundatt

hati terhadap apa )ang tidak mereka peroleh di dunia. Mereka telah memperolelt

apa )ang telitrUiit, laitu nikmat png kekal dan surga png mengalir sungai-

sungai di bawahnP.

Allaahu khaaliqu kulli syai-in : AlWt meniadilan segala sesuotu.

Matra Suci Allah png menciptakan segala sesuatu, baik kebajikan maupun

kejahatan, baik keimanan maupun kekafiran. Di samping itu, semua makhluk

berada di bawatr kekuasaan-NP.

wa huwa ,alaa hdli syai-iw wakiit : Dan Dialahyang memeliham segala

seswfiu.

Han)a Allah fng mengurus segala sesuatu, )ang menjaganla sesuai dengan

kemaslatratan dan segala sesuanl itu memerlukan Allatt.

Lahuu maqa1liidus samuryutti wal ar4hi : Kqwrryn-l'lyalah segala

htnci langit dm bumi.
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Allahlah}angmemeliharasemuaperbendatraraan}angmengafirn}adan
)ang memiliki semua k";;i")". Karena iru, Allahlah )ang mengendalikan segala

y.fi;ihi;prn di datam perbendatraraan langit dan bumi'

Diriwalatkan oleh Abu Ya',la dari utsman ibn Afhn: "sala telah bertarya

kepadaRasululla}r,"n*g,.rn.fi'TTNlahlahuumaqaaliidllssamtuwaati
wal ar-dhi.Maka NabiULUta kepadaku: 'Hai Utsman' Engkau telah bertarya

kepadaku sesuatu png belum peinah ditanlakan oleh seseorang sebelumnya'

Itunci langit dan bumi adalah ucapan:

*'eiri,t#rir'^Sr$tiKi6ft'*'(t'^y:1t^lt{
';;r#tr*ng";*'*AE-eVJGt+,5f1|;!r,AL

-rP*$*
,Ttfuk ada tulant yang sebenattya disembah nulaintw Allalt' AIW itu Maln Besan

nwtw suci Altah,';;;;i puii 6asi-I,tya. Aht ruemohon ampun kepada-I'lya, yang

tituk a& ,,rt*r, it ii*"i ri* yaig au,at, yvng akhir, ymg lattil y yang tutin . Dia

nunghiduplan a* i,*'it*"', din Oiotot' yang hidtp' yang lido* 
ttwti' Di angan'

I,lyatah semn *iiiiii a" ittot, tu l,tot- Birhnsa atas tiap segala sesuatu' "

Wal la*iitu kafaruu bi aqwatillaaw utob,ilu humut t*tusiruw : Mercla

semut yang fufur yang ienginglari ayat-ayat Allah, irulah otwg-omng

yang ntgi.

Semuaorangyangmenyangkaldalil-dalil(tanda-tanda)yangtelah
dibentangkan oi aam ini-oan juga disebut datam al-Qur',an png.menunjuk kepada

kebesaran Allah dan kebesaran- kodrat-Np serta keindahan.hikmat-Np, inrlah

mereka png tidak ..oo"p"*.n kebajikan laugit dan bumi. sebab, di aktrirat

mereka aUn AiUenamtan di dalam neraka'

Qilafastwirultaa,lita,muntunniia,buduayyulwljaahiluun=Kata-
lanlah: "Bagainaru ksnu menyuruh aht supaya metyembah selain Allah'

lwi orang-orury Yang iahil' "

Igtakanlah, hai Muhammad, kepada orang{rang musyrik }ang men}'eru

(mengajak) kamu menlrcnrbatr berhala: 'Bagaimana kamu me-nyuruhku men)'em-

irl, )"r[ ,l.in aurn, sesudatr aku memperhatikan ayat-syatAtlatr png menuqiuk-

kan keesaan-Np, U.i[OAam segi uruniyatr maupun dalam segi rububiph-N]a'"

Diriwalatkan oleh Ibn Abbas bahwa orang-orang Qurais] menaurarkan harta

png baryak dan perempuan-perempuall )allg *,if kepada Nabi savr. sebagai

imbalan unnlk ,.rUtr.otit r'dakGhrua. Mereka berkata: 'Hai Muhammad'



Surat 39: u-Zumu luz 21

kami berikan ini @arta dan perempuan), asal kamu tidak lagi menghina berhala-
berhala kami." Menghadapi permintaan itu, Nabi pun mengatakan: 'T\rnggulatr
sampai keputusan dari T\rhanku datang." Berkenaan dengan itu turunlah surat
al-Kaafiruun dan apt ini.

Wa la qad uuhiya ilaika wa ibl b4ziitu min qablilea h-in asy-mloa la
yahba4hanru'amaluka wa h takuuruwu mirul khaasiriin : Sungguh
telah diwahyulun kqadamu dan kepada omng-omng yang sebelum lamu;
sungguh jika lamu mempersehttulan Allah, niscaya hapuslah semua
amalanmu dan menjadilah lamu dalam golongan omng-omng yang rugi."

Hai Muhammad, sungguh telah diturunkan wahyu kepadamu dari Tbhanmu
sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu sebelummu. Yaitu,
apabila kamu melakukan perbuatan syirik seperti menyembah berhala atau patung,
maka sirnalah semua amalanmu yang baik dan kamu tidak memperoleh suatu
pahala pun dari semua amalanmu. Jadilah kamu sebagai orang png merugi di
dunia dan di akhirat.

Balillaahafu'btrd : fetqi sembahlah Allah.

Janganlah engkau menyembah apa yang disuruh oleh kaummu, hai
Muhammad. Tetapi sembahlah Allah semata, demikian pula semua orang )ang
beriman kepadamu, hendaklah hanla menyembah Allah.

Wa kum minasy syaakiiin : "Hendaldah tamu termasuk golongan omng
yang mensyuhtri Allah.'
Hendaklah kamu menjadi salah seorang png bersyukur kepada Allah atas

taufik dan nikmat png telah diberikan kepadamu.

Wa maa qadarulloalw haqqa qadirihii : Merela tidakmembesarlan Allah
menurut ladar lcebesamn-llya.'

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinla, karena mereka
juga menyembah yang selain Allah. Padahal, Allahlah yang besar, tidak ada >ang
lebih besar (agung) daripada Dia, png berkuasa atas semua kepemilikan.

Wal ardhu jamii'an qab4hatuhuu yaumal qiyaamati teas samaowaatu
nuh-wiyyaotwtt bi yamiinihii : Pafuhnl, burni selaruhntu pada lnri kimnat,
bemda dalom genggatrun Allah. Langit seluruhnya dilipat dalam tangan
Allah.

Pada hari kiamat nanti, bumi seluruhnya berada di bawatr kepemilikan Allatr.
Demikian pula langit (png terdiri aus tujuh lapiq), seluruhrya terripat di tangan
Allah. Firman Allah ini merupakan rumus bahwa semua apa )ang mereka
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persekutukan dengan Allah, baik ada di langit ataupun di bumi, berada dalam
kekuasaan Allah.

Keterangan ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kebesaran
(keagungan) Allah dan kemuliaan-Np. Bukan ada genggaman dan ada tangan
kanan, baik dalam pengertian secara hakikat atau secara majaz (simbolis).

subhaarwhuu wa ta'oalaa 'am maa yusy-rikuun : Maha suci Alhh dan
Maha Ttnggi dari apa yang merela percehttulan.

Maha Suci Allah dari semua apa )ang mereka persekutukan berupa
sesembahan-sesembahan Fng selain Dia, lang mereka jadikan sebagai sekuiu_
sekutu Allah. Maha Suci Allah dari bersekutu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-awt ini Allah menjelaskan keadaan-keadaan png dapat dilihat
oleh mata dan disaksikan oleh tiap orang pada hari kiamat nanti. Ailan menunjuk
dalil-dalil ketuhanan dan keesaan-Np serta menjelaskan keburukan orang kafir,
yang mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. seluruh nabi yung
menerima wahyu diperintahkan supala hanla menyembah Allah. Jika mereka
berbuat selain itu, maka pupuslah semua amalan mereka, dan menjadilah mereka
dalam golongan orang-orang png merugi.

. 914

(68)Dan ditiuplah sangkakala, maka
pingsanlah semul onmg )ang ada di
langit dan semua orang )ang ada di
bumi, kecuali mereka png dikehen-
daki oleh Allah. Sangkakala keinudian
ditiup sekali lagi, maka dengan tiba-
tiba mereka bangkit berdiri melihat ke
sana kemari.

(69) Bersinarlah bumi dengan cahaya
Thhannya dan diletakkanlah kitab
perhitungan amal serta dibawalah para
nabi dan para saksi. Kemudian
dihukumilah di antara mereka dengan
hukuman yang hak. Sedikit pun
mereka tidak dianiap.

(7O)Pada hari itu disempurnakanlah 
I

balasan amal (apa yang diperbuat)

et:JiJtaiia#

*EiS,Ave:6W:i;6,<ii<'*tthvergltl$,{'';
e:3,E5te:{#)rtt{P5

6ifilrwt39,;ir

'd'3?;'-j',Jrttq;'*ts

'oi;-;-fr *l;.irltrct${6t
$AWt'g.L#

c4t364,#Luty,;
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masing-masing orang, sedangkan

Allah tebih mengetahui tentang apa

png mereka kerjakan.

(n) Dan orang-orang kafir dihalau (di-

giring) ke dalam jahannam dengan

berkelomPok-kelomPok, sehingga

apabita mereka samPai kc jahannam,

dibukalah scmua PintunYa dan

berkatalah malaikat yang menjaganp :

'Apakah tidak datang kepadamu para

rasul dari bangsamu sendiri Yang
membacakan ayat-ayat Ttrhanmu dan

menakuti kamu akan menemui hari

ini?" Mereka Pun menjawab: 'Ada,

tetapi telah ditetapkan bahwa siksa

bagi semua orang kafir."26

(7 2) Y,at:rkan kepada mereka :' Masuklah

kamu ke dalam Pintu jahannam, kamu

kekal di dalamnya." Itulah seburuk-

buruk temPat kembali orang-orang

)ang takabur.

(73)Dan orang-orang yang bertakwa
kepada T\rhan dibawa ke zurga dengan

berkelompok-kelompok pula, sehing-

ga apabila mereka samPai ke surga,

maka dibukalah pintu-pintunla dan

berkatalah malaikat PenjaganYa:
'Kesejahteraan bagimu, bersenang-

senanglah kamu di dalamrya. Masuk-

lah ke dalamnYa untuk berdiam
selnmanla di dalamnla. "'

(74) Mereka pun bcrkata: 'Segala puji ke-

punlaan Allah, Yang telah menepati
janji-NP dengan kami dan meng-

anugerahi kami tempatdi dalam zurga'

di mana saja kami menghendaki. Itu-

lah sebaik-baik pahala png diberikan

oleh Allah kePada mereka Yang

beramal."

&tW'r

?i:f,JtX;s;A35$;.i:
il56qi.t46,{+til,y' ia":wr%w'i

@'u'lyt6:;;36

r*ii6(tr6'"5c1tb:i\trlti'&s.6'fi,'##)

n Klidran deogan bagisn allhir S.19: Maryam; 5'6: al-An'aam'

2? Ksitlor dengan 5.16: arNahl , 32; S'?A" ao-Nrnu' 55'
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(75) Engkau lihat para malaikat waktu itu,

berkeliling di sekitar Arsy sambil

bertasbih memuji T\rhan, dan di-
hukumlah mereka dengan hukuman

png hak dan berkatalah Para mukmin:
"Segala puji kepunyaan Allah, TUhan

semesta alam."

Jlffitu#K$xt;ii
siu;ffi#Ja;g;#

@wtag;ll,*w6

TAFSIR

wa nufi-kha fish shuuri fa sha'tqa man fis samaawaili wa man fil ar4hi
illaa man syaa-allaahu tsumma nufi*ha fiihi ttkhrua fa i4un hum

u 
qiyoo*rry yon-rlrr*r* : DOl ditirrylah sangtal@la, malapingsanlah sqrua

i*ns yang ada di lmgit dan semua omng yang ada di bumi, l<ecuali merela

yoniiirun*daki oleh Allah. Sanglulala lcemudian ditittp selali l,agi, mala
'aeigan 

tiba-tiba merela bangkit berdiri melihat l<e sann l<emari.z8

Allah menjelaskan apa )ang terjadi sesudah bumi diguncang, sesudatr langit

dilipat, dan seiudah sangkakala ditiup. Dalam alat ini dijelaskan bahwa tiupan

,rngfufd. itu dilakukan dua kali. Pada tiupan )ang pertama, matilah semua

.rft tut. Pada tiupan kedua, mereka dihidupkan kembali setelah malatnla hancur

lebur tinggal tulang dan menjadi debu. Tidak ada keterangan dalam al-Qur'an,

demikian fula dalam hadis sa]rih, tenmng siapa png dikecualikan dari mati pada

tiupan r*gt t tt )ang pertama. Hanp orang{rang meninggal setelah tiupan itu'

Fada tiupan sangkakala lang kedua, bangunlah semua makhluk dari kuburrya

menanti upt long bakal terjadi atau memandang ke sana kemari seperti orang

png kebingungin. Beberapa saat sangkakala png kedua ditiup, maka Allatt

terlebih dahulu menghidupkan malaikat Israfil png diberi tugas meniup

sangkakala.

wa asy-mqail ar4hubi nurriru.bbitna : Bercinarlah bwni dmgan calwya

Tfuhannya.

Bersinarlatr bumi Mahspr dengan cahala T\rhan. Hal ini mengislaratkan

kepada mjalli 
^llahuntuk 

menyelesaikan semua perkara dan menghukumi manusia

dargan adit. tvtungfin juga png dimaksud dengan 'sinar' di sini adalah cahala

)ang nlata sewaktu Ttrhan menarypakkan diri.

Wa wudhi'al kitaabu : Dan ditetakluntnh kitab perhitungan amnl.

Diletakkanlatr buku-buku catatan amal di tangan manusia masing-masing'

2t Kaiflor &ngp S.30: ar-Rrnrm, 25.

I

I
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Wa jiia bin nabiyyiina : Serta dibat+nlah para nabi.

Nabi-nabi pun didatangkan untuk menjadi saksi bagi umat mereka masing-
masing.

Wasy syuh.afua.i : Dan para salcsi.

Malaikat-malaikat Hafazhah (pengarvas) yang bertugas mencatat amal
perbuatan hamba, baik amal kebajikan ataupun kejahatan.

Wa qu4hiya bainahwn bil haqqt : Ifumadian dihufumitah di amara
mereka dengan lufunyang hak.

Pada saat itulah semua perkara diselesaikan dengan adil dan benar.

Wa hwn lan yuil-lanutun : Sedikit pun merelu tidak dianiaya.2e

Sedikit pun mereka tidak dianiaya (dizalimi), baik dengan mengurangi
pahalaqa maupun dengan menambah sitsaqa.

Wa .wuffiyat kullu nafsim maa 'amilat : Pada hari itu
dis enpwnakanlah balns an atrul (apa yang dip erbuat) rrusing -trusing orang.

Tiap orang diberikan pembalasan )ang sempurna atas amal perbuatannla.

lVa huwa a'latnu bi moa yafalum : Sedanglun Allah lebih mengetalui
tentailg qpayary merela kerjalwt.

Allah sesungguhnla lebih mengetahui apa )aqg mereka kerjakan di dunia
tanpa memerlukan pencatat dan penghitung. Sebab, tidak ada satu pun png luput
dari ilmu-Np. Oleh karenanla, hukum Allah di antara manusia berlaku dengan
seadil-adilnp

Diletakkan kitab, didatangkan nabi-nabi dan malaikat Hafazhah (pengamas,
pencatat amal) hanyalah unhrk menyempurnakan hujjah, bukan karena Allah
memerlukan semua itu. Allah memberikan pembalasan kepada mereka masing-
masing.

Wa siiqal lo.dziina k$aruu ilaa jalurrrrarna zumt nan : Dan orong-
orang lcafir dilulnu ke dalnm jahanrun dengan be*elompok-kelompok.n

Orang-orang kafir png mengingkari Allah dihalau ke dalam neraka dengan
berkelompok-kelompok menurut kedudukannp di dalam melakukan perbuatan
kejahatan (kemaksiatan). Mereka dihalau dengan dibentak dan dipecut.

2e lGitkan deng,tn S.21: al-Anbipa', 47.
x Kaitkan dengan Sl52: ath-Thuur, 13.
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Hattaa i4zta jaa-uuhoa futilut abwaabuhu : SehWga qabila merela
sampai lre jalaruam, dibulalah semua pintunya.

Apabila mereka telah sampai ke neraka, maka pintu-pintunp pun dibuka,
agar mereka dapat masuk, seperti halnp sel-sel penjara di dunia, png dibuka
apabila ada seseorang narapidana terhukum dimasukkan. Dalam surat al-Hijr
telah dijelaskan bahwa pintu neraka itu tujuh buatr.

Wa qaala lahum khaurutulua alam ya'tikum ntsulum minkum yatluurw
'alaikum aayaati rubbikum wa yun4ziruunakum liqaa-a yaumikum
lua4zna : Don berkanlah nalailat yuttg menjaganya: "Apalah tidak danng
lrepadamu pam msul dari bangsamu sendiri yang membacalan ayatoryat
Tfuhanmu dan meruhtti lamu alan menemui hari ini?ry

Malaikat pengawal dan penjaga neraka mengemukakan pertanlaannla kepada
orang-orang png dihalau masuk ke neraka: 'Apakah dulu belum datang rasul
dari bangsamu sendiri png memberitatrukan tentang alat-alat Thhanmu png
kamu bisa memahaminp dan membacakan alat-ayat itu dan memperingatkan
kamu tentang hari ini (kiamat)?"

Qaaluu balaa wa hakin haqqat lulitnotul 'a4ztabi 'alal koafiriin : Mercla
pun menjawab: ',4da, tetapi telah ditaaplan bahwa silcsa bagi semuo omng
lafir.'
Mereka sama sekali tidak dapat menpngkal lagi, sehingga mereka pun

menjawab: "Benar telah datang beberapa rasul Ttrhan kepada kami, lang
memperingatkan kami dan .mengemukakan berbagai hujjah. Tetapi kami
mendustakan dan menentang mereka, karena kebodohan kami, sehingga kami
berhak menerima siksa. "

Uilad khuluu abwaaba jahanrurma khaalidiitw frihru : Katalan kqada
merelu: 'Masuklah lumu ke dalam pintu jahannam, lumu lcelut di
dnlamnya."

Para malaikat png ditugaskan untuk mengazab rombongan-rombongan kafir
itu berkata kepada mereka: 'Masuklah kamu ke dalam neraka dan kekallatr kamu
di dalamnla untuk selama-laman1a."

Fa bi'sa mats-wal maalubbiriin : Itulah seburuk-buruk tempat kembali
omng-omng yang talabur.

3l KaitIGn deagan 5.67: al-Mulk, 8,11.
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Tbmpatkembaliprrgpalirrgburukadalatrjatrannam.Besin'r}a|tempatkembali
bagi semua otung ytngl""npl*uongkan diii' )ang menlangkal kebenaran dan

,"Eg* tunduk t p.o."n .ui>"ng t trtr rg*peringatkan mereka. Firman Atrlatt

ini""r.ru.ti pengertian-e;"g'- htlus bahwa mereka masuk ke dalam neraka

hanla karena ketakaburan mereka'

wa siiqal lb4ziilut taqau mhbahum ilaliannui zumaran -- Dan omng'

orang'yang Oertatcv'i trepada Ttthan dibawa ke surga' iuga dengan

b ert<el omP ok- lcelomP ok.

MerekasemuayangbertakwakepadaAllahdiantarkesurga,jugadengan
berkelompok-kelompoklMereka diantar dengan segala kemuliaan dan kebesaran'

didahului oleh orang-o,*e y'ng lebih tinggi derajatqa, dengan diikuti oleh

orurg y.ng di bawah mereka. Tiap kelompok terdiri alas- 9rang-orang 
yang

sederajat. Nabi bersama nabi, shiddiq bersama shiddiq, syuhada bersama syuhada'

ulama bersama ulama, dan seterusqa'

Hattani4znajaaaufuawafililutabwaabtttua:Sehinggaqabilamercla
sampai l<e surga, mata dibulalah pinru-pintunya'

Apabilamerekatelahsampaikesurga,makaparapenpmbutpunmembuka
pintu-iintunya. ,iffr*intu trig. itu seb"narnla senantiasa terbuka seperti )ang

iir.gr'*t* oien al-Qui.n. r"116, yang dimaksud dengan "membuka pintu-pintu

;urg-," di sini adalatr,mempersilakan pua penghuninp masuk ke dalamnp dengan

segala kehormatan dan kebesaran'

Waqaalalahumkhaznrutuhaasalaamun,ahikum:Danberlutalnh
malii*at p eni aganya:' IQsei ahteftMn bagimu"'

Parapenyambutyangtelahmenanti-nantikedatanganparamukminitu
*.nguotuo s"p"rti o'c"p"u, selamat dlang: 'salaamun 'alnihtm" : Allah

mencurahkan teseiatrieraa'n kepadamu dari semua hal png tidak menyenangkan

dan, semua nar pnJ m"rvur.i r^. Di dalam surga tidak ada hal png tidak

menyenangkan )ang akan menimpa dirimu'

Thibtum : Beltensry-serwnglnh lamu di dalnmnya'

Perbuatanmu, ucapanmu, dan semua usahamu di dalam dunia adalatr baik,

sehingga pembatasanmu juga baik. oleh karena itu bersenang-senanglah kamu

dengan pembalasan Png baik itu.

Fail-khuluuhna L*aalidiin : "Masul<lah kc datamnya untuktetap berdiwn

di dalamnya untuk selanunya di dalamttya'"

Masuklatr kamu ke dalam surga. I(amu kekal di dalamnla, dan tidak akan

dipindatrkan lagi.
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Wa qoahil tnmdu lilloahil la4zii shadaqarua wa'dthuu : Merela pun

berl<Aa:' Se gata p uj i kqunywan AlMt, yang t elah menqati i ani i-I,lya dengan

lumi.ry

Setelatr menpksikan nikmat png kekal dan pemberian pembalasan )ang
besar itu, para mukmin mengucitpkan: 'Segala puji bagi Allatr png telah menepati

apa )ang telah dijanjikan kepada kami dengan perantaraan para rasul-Nla )ang
mulia."

Wa aum4sarul ar4ha rutabawwa-u mirulianruti lu-itsu tttt-sltttt-u :
'Dan menganugemhi lami tempat di dalam sutga, di matu saia l<ami

menghmdaki."

Allatr telah memberikan kepada kami hak untuk berbuat sesuka hati di dalam

surga dan kami boleh bertempat di mana saja kami menghendakinp.

Fa ni'ma ajrul 'aamiliin : "Ituhh sebaik-baikpalwla yang diberilun oleh

Allah lcqada mereluyang bemmal."

Maka sebaik-baik patrala adalatr patrala pnag diberikan oleh Allah kepada

kami sebagai pembalasan atas amalan-amalan kami.

wa taml malaa-iluta haaffiirw min haulil 'ar-syi yusabbihuurw bi hamdi

rubbihim : Englau litat pam malailat walOu iru, berlceliling di sekitar

Arcy sambil benasbih manuii Ttuhanrrya.

Engkau melihat para malaikat berkeliling di sekitar 'Arsy, tegak berdiri unttlk

menyelesaikan semua apa )ang ditugaskan kepadanya. Mereka bertasbih, memuji

Allah, memuliakan-N1a, membesarkan-Np, dan menyucikan-Np dari segala

kekurangan.

Wa qu4hiya bairwhum bil haqqii : Dan dihufumlah merela dengan

huhtmanyang hak.

Pada masa itu, Allah pun telatr menyelesaikan segala masalah hamba-Np

dengan Seadil-adilnp. Sebagian mereka telah dimasukkan ke dalam surga,

sedangkan sebagian png lain dimasukkan ke dalam neraka.

Wa qiilal lwmdu lillaahi rubbil 'aalamiin : Berlatalnh pam mulonin:
*segala puji kqwyaan Allah, Tfuhnn semesta alam."

32 Kaidon dEngan S.7: al-Araaf, 43.
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Ictika itu, semua alam mengucapkan: 
*Alhatndu lillanhi mbbil 'anlarniin."

Mereka memuji Allatr png telah menunaikan janji-Np dan telah menyelesaikan

semua urusan dengan hak dan adil.

Surat az-Zumar ini dimulai dengan ahhamdu dan juga diakhiri dengan a/-

hamdt.Ini memberikan pengertian agar kita memuji Allatr seuaktu kita memulai

sesuatu urusan dan memuji-Np seuaktu kita menyelesaikan suanl urusan.

KESIMPULAN

Dalam a5at-alat ini, Allah menjelaskan beberapa dalil 1ang menunjuk kepada

kesempurnaan kodrat-Np dan kebesaran kekuasaan-N1a, dengan mengungkapkan

beberapa fenomena (tanda-tanda) pendahuluan hari kiamat. Yainr tiupan sangkakala

yang pertama dan tipuan lang kedua, penyelesaian hukum dan penerimaan hisab,

serta pemberian pembalasan. Sesudatr itu Allah menjelaskan apa lang akan

menimpa orang-orang lang bernasib celaka, seperti gertakan malaikat Tabaniyah

dan nikmat apa )ang diperoleh oleh orang-orang )ang berbatragia, pitu nikmat

surga )ang kekal abadi. Pada akhirrya, Allah mencrangkan bahwa para malaikat

mengelilingi 'Arsy sambil mengucapkan pujian kepada Tbhan. Sesudah Allah

menyelesaikan perkara semua makhluk-N1a, maka bcrketalah seluruh alam:

' AlhCIndt lillnahi mbbil'aalanniin."
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XL
GHAAFIR

(Pembed Ampun)

Diturunkan di Mekkah sesudah surat az-Zumar,
kecuali alat 56 dan 57 diturunkan di Madinah, 85 alat

Nama

Surat ini juga dinamai surat al-Mu'min dan surat ath-Tlwul. IGbanpkan
ahli qiraah menetapkan bahwa surat ini seluruhrya turun di Mekkah. Tbtapi
menurut Ibn Abbas, dua alat di antaranla tidak diturunkan di Mekkah, tetapi di
Madinah. Adapun selebihrya diturunkan di Mekkah.

Di dalam al-Qur'an terdapat nrjuh surat png dimulai dengan 'Haa miim",
)ang semuanla diturunkan di Mekkah. Ictujuh surat itu dinamai 'Araisul Qur'an.'
Diriwayatkan dari Anas bahua Nabi bersabda: 'Surat-surat )ang dimulai dengan
Haa miim adalah hiasan al-Qur'an."

IGitan dengan Surat Sebelumn5a

Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (az-7stmu) adalah:

1. Dalam surat )ang telah lalu diterangkan keadaan orang-ofiulg kafir dan keadaan

orang-orang mukmin. Mapun dalam surat ini ditegaskan bahua Allah
mengampuni dosa untuk menarik orang-orang kafir agar beriman dan
meninggalkan kekafirannp.

2. Dalam kedua surat ini dijelaskan hal ihwal hari kiamat dan hal ihwal orang-
orang kafir, baik ketika berada di Mahspr maupun ketika berada di neraka.
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,At#tr,tr ')

Dengan (matyebut) rwru Allahyang Malw Pernumh,

yang s enantiasa mencamhlutt mlunat-t'lya

(3)

(4)

(5)

(l) Haamiim.l
(2) Kitab ini ditunrnkan dari Allah yang

Maha Keras nrntutan-N5a lagi Maha

Mengetahui.
rftng mengampuni dosa danmenerima

tobat, yang keras siksa-NJa, mem-

punlai kanrnia )ang nlata; tidak ada

tuhan melainkan Dia. KePada-NP
tempat kcmbali.

Tidak ada yang membantah alat-alat
Allah, s1sfiintan orang-orang kafrr.

Karena itu, janganlah kamu tertiPu

karena kcrnondar-mandiran mereka di
dalam negeri.

Dahulu, sebelum mereka, kaum Nuh

rclah meirdustalan dan bebcrapa kaum

png datang berikutnYa. TiaP+iaP

umat berkeinginan untuk membinasa-

kan Rasuln>a, dan mendebat dengan

kebatalan untuk menrsak kcbenaran.

Karcna inr, Atu menyiksa umat-umat

tersebut. Maka, bagaimanakah
siksaan-Ku kePada mercka?

(6) Demikianlah kalimat T[hanmu png
telah ditetapkan bagi orang-onng
kafir; sesungguhrya mercka adalah

pcnghui neraka.

(7) Malaikat Png menduhmg hrsY dan

yang ada di sekitarnYa membaca
tasbih, scrala memuji Tbhatr mcreka

4iJrlr?sA\Jrstot

VKuS\*1*tqUto/'Y4Y.
o;;r;iifi$:fss

, +Grt5&rj|&{:{
';&;AAfl9r:rie'En

1b"t1t'6J4.tu.il.,yAu9#
@uW1?:63

3;$gquf:E$irj
a;$awr{1;g

'rr;bi,H'ffAgffwrfi

(t/ t

We$ta'wJt?1'fi

"9t**r;!V$qfilDY

t l(aidlan dmtEo bogian arval s.2: al-Ba+rah; s.22: al-Haii; boSian 8wal s.16: arNahl:

S.39: s-Zloar; S.78: eNaba'; S.50: Qaaf'
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lagi beriman kepada-Nya dan me-
mohon rmpunan untukmereka semul
yang bcriman, dengan katanya:
'Wahai Ttrhan kami, Maha Luas
rahmat dan ilmu-Mu, ampunilah
mereka )ang bertobat dan mengikuti
jalan-Mu, serta peliharalah mercka
dari azab ncraka."2

(8) 'Wahai Tirhan kami, masukkanlah
mereka ke dalam surga ,Adn yang
telalh Fngkau janjikan dan (masukken
pula) orang-orang saleh dari orang_
onmg tuanla, isterinla, dan anak cucu
mereka. Sesungguhnp Engkau adalah
Tbhan pag Maha Keras tuntutan-Nla
lagi Maha Hakim.

(9) 'Peliharalah mereka dari segala
kejahatan. Siapa png terpetihara dari
kejahatan, sungguh Engkau telah
merahmatinp. Itulah dia kerncnangan
lang besar. "

rjite-fl-3;,#;fgj;lj
7;6$1fttfi',S+e,aq;

ry;wr#wu'u'trt
,A)it'i6

$iw-,ryttdiiyw:y$;,161{iJ*jt,i:,.{'W,:W;./

;;#Si\6ra);r^%it'i;Jt'r|ali;r*

TAFSIR

Haa miim : Allahtah yang lebih mengetalrui apa nwhanya.
Haa miim, boreh juga dibaca dengan tua miina. Fengertianrya merupakan

rahasia antara Allatr dan Rasul-Np atau disebutkan untuk iremutai pembicaraan
dan untuk menarik perhatian pendengar agar memperhatikan apa png akan
dibicarakan.

rbaiilal kitaabi mirurbahil ,adizil ,aliim : Kitab ini dinru*att dari
Allahyang Maha Kems tuntwan-Iwa tagi Maha Mengaahui.

_ Al-Qur'an )ang terletak di depanmu sekarang ini, hai Muhammad, adalah
sebuah kirab )ang ditury$an dari A[ah png trraha Fertasa, Frrg ]r.t. IGr.,
tuntutan-Nla lagi Matra Mengetatrui keadaan makhluk-Np, ..igt lrui apa )angmereka kerjakan. Fengakuanmu, hai Muhammad, bahwa engtau adalatr i.o-oog
Rasul dan bahwa al-eur'an adalatr datang dari sisi aflan mJrupatan pengakuanpng benar. umat wajib mengikuti al-eur'an, karena kitab itu diturunkan dariAllah, Pencipta alam.

Giiir*t'v'&i;
"r<)rLrr,'dftiii1f;

2 I(aitho deogan 5.69: al-Haaqqth; S.l3: ar-Ra,4 23.
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Ghaafiridz ilzarubi wa qaabilit taubi syadiidil 'iqaabi dzith thouli=
Yang mengampuni dosa dan menerima tobat, yang keras siksa-Ilya,
mempuny ai laruni a y an g ny at a.

Allah itu mengampuni semua dosa dan menerima tobat para hamba-Nya.

Sebab, memang Dia telah menetapkan adanp rahmat atas diri-Nya. Namun

sebalikrya, Allah pun Matra Keras siksa-Nya terhadap orang-orang yang durhaka,
yang tidak memelihara janjinya, tidak bertanggung jawab, serta tidak mau

bertobat, tidak mau menyesali perbuatan jahatrya. Selain itu, Allah mempunyai

nikmat dan keutamaan, kekalaan dan keluasan yang kita tidak bisa menghitungnp.

Laa iloalu illaa huwa : Tidak adn tuhan melah*an Dia.

Tidak ada tuhan melainkan Dia, dan tidak ada Ma'bud (yang berhak
disembah) selain Dia. Tidak ada yang menyekutui-Np dan menyamai-Nya, serta

tidak ada )ang mempunpi sifat-sifat yang sudah dijelaskan ini.

Ilaihil ma-shiir : Kepada-l,lya tempat kembali.

Ketahuilah, sesungguhnya semua makhluk akan kembali kepada Allah.
Karenanla, takutlah terhadap siksa-Nya dan berharaplah kepada pahala-Nya.

Diriwaptkan oleh Abu Ubaid, Ibn Sa'ad, Ibn Mardavaih, dan al-Baihaqi
dalam asy-Syu'ab dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: 'Barangsiapa
membaca Haa miim sampai ilaihil nashiir dan alat Kursi pada pagi hari, maka
dia akan dipelihara (diselamatkan) dari bencana hingga petang hari. Barangsiapa
membacarya pada petang hari, dia akan terpelihara dari bencana hingga waktu
pagi hari."

Maa yujaadilu fii aayaatillaahi illal la-dziina kafaruu : Tidak ada
yang membantah ayat-ayat Allah, melail*an orang-orang kafir.

Tidak ada yang membantah kebenaran alat-ayat Allah dan tidak ada yang

mendustakannya, baik dengan mengatakan bahwa al-Qur'an itu sihir atau dengan

mengatakannla sebagai slair atau dongeng orang-orang dahulu dan sebagainya,
kecuali orang-orang yang mengingkari al-Qur'an dan berpaling dari kebenaran.

Yang dimaksud dengan 'jidal" (berbantah-bantahan) yang tidak dibenarkan
di sini adalah menolak al-Qur'an dan menlangkal kebenarannya. Adapun kita
berjidal (berdebat) untuk memperlihatkan mana )ang benar dan untuk memahami
makna png dimaksud seperti )ang terjadi dalam diskusi, seminar a/tau majelis-
majelis lain, tentu saja hal itu dituntut oleh agama.

Fa laa yagh-rurkn taqollubuhurn Iil bilaad : Karena itu, janganl^ah

kanw tertipu lurena kemondar-mandiran mereka di dahm negeri.
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Janganlah kau terpedala dengan nikmat png dimiliki oleh mereka @ara
kafir) dan jangan pula kamu tergoda oleh kemewahan dan kejalaan hidupnp,
serta oleh keuntungan-keuntungan perdagangan lang mereka peroleh dari pejalanan
bisnis ke Yaman dan Spm (Suriatr). Sebab, hasil png mereka terima itu tidak
lain adalah kebinasaan semata.

Ifudz4rubat qablahum qaumu nuuhiw wal ahznabu mim ba'dihim =
Dahulu, sebelum merel<a, laum Nuh telah mendastalan dan beberupa laum
yang datang berifutnya.

I(aum Nuh dan umat-umat png bekerja sama melawan nabi-nabinp telah
mendustakan rasul-rasul png datang kepada mereka. Karenanla, mereka tertimpa
azab Kami dan itulah sunnah Kami png berlaku terhadap umat-umat )ang
mendusakan rasul. Misalnla, kaum'Ad, Tbamud, dan lain-lain. Dalam mendebat
nabi mereka, hai Muhammad, perilaku mereka sama dengan umat-umatmu.

Wa hammat kullu ummatim bi rusuulihim li ya'khu4zuriut : Ttap-tiap
umat berl@ingirwn unruk membirwsalun Rasulrrya.

Tiap umat berupala menyiksa rasul mereka, baik dengan memenjarakan,
memukul ataupun membunuhnya.

Wa jaadaluu bil baa+hili li yu4hi4huu bihil haqqa : Dan mendebat
dengan kebatalan untuk merusak lreberuran.

Mereka membantah para rasul masing-masing, karena ingin menolak
kebenaran dan melenppkannp dengan mengemukakan syubhat-syubhat (keragu-
raguan) yang tidak mempunlai dasar (alasan) lang kuat.

Fa a-khadz-tuhum fa kaifa luaru' iqaab : I{a rena itu, Aht meny iks a umat -
umat tersebut. Mala, bagaimanalah silaaan-Kt l<epada merela?

Maka, Aku binasakan mereka dan Aku musnahkan mereka hingga tidak ada
sebuah rumah pun )ang tertinggal. Tidak ada pula seorang di antara mereka png
selamat atau masih hidup.

Wa lw dznalilw haqqat lulimatu mbbilu' alal la4ziiru lufarau anruhan
ash-haabun naar : Demikianlah lulimat Tfuhanmu yang telah ditaaplun
lcepadn orang-omng lufir; sesungguhnya merela adalah penghuni nemla.

Sebagaimana telah ditetapkannla azab untuk orang-orang png mendustakan
rasul-rasul mereka seperti png telah dikisahkan, begitu pulalah azab T\rhan,
ditetapkan kepada umat-umat yang menyangkal kebenaran. Sebab, alasan atau
dasar hukum untuk menyiksa mereka sama.
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Alla4ziitw yahmiluurul 'ar*ya wa man lwuhhuu yusabbihuwu U hmrrdi
rubbihim wa yu'minunw bihii wayasugh-firuwu lil b4ziirw aomorutt:
Malailat yang menduhmg Arcy dan yang ada di sekinmya memfuca tasbih,

s eruya manuj i TWtonnya, s erta berbnon lcqada-I,Iya dan memohon Mpurum
untuk merela semuo yang berinun.

Sesungguhrya para malaikat png mendukung 'Arsy, demikian pula malaikat-
malaikat png berada di sekitarnp, unnlk memenuhi perintah Allah, mereka

senantiasa bertasbih, memuji Allah, dan menyucikan-Np dari semua hal 1ang
tidak la1ak.

Selain itu, mereka juga mengimaniNp dengan iman png sebenar-benarnla

dan memohon ampun untuk semua orang )ang beriman.

Bagaimana malaikat mendukung 'Arsy, berapa banpk jumlah mereka png
mendukungnla itu, kita tidak dapat menpksikannp. Hal itu merupakan sesuatu

png gaib, dan hanp Allah png mengetahuinla.

Para malaikat berkata:

Rabbanu wasi'ta htlla syai-ir mhmataw wa 'ilman : Kntanya: 'Wahai
Tfulun lami, Maln Dns rahmat don ilmu-Mu.'

Hai Ttrhan kami, kata para malaikat kepada Allah, rahmat-Mu meliputi
segala sesuanl, demikian pula ilmu-Mu.

Fagh-fir lilla4ziirw taabuu wd taba'uu sabiilaka waqihim 'adzrubal
jahiim: 'Ampunilah merela yang benobat dan mengilotti jahn-Mu, serta
pelilwmlah merela dari awb neml(a."

Maafkanlah semua dosa orang png bersalah, kata malaikat selanjutnya
mendoakan manusia, apabila mereka telah bertobat dan mengikuti apa png Engkau
perintahkan. Yaitu mengerjakan kebaj ikan dan meninggalkan kemunkaran.
Jadikanlah dinding lang membatasi mereka dengan azab neraka, )aitu dengan

menaufikkan mereka kepada jalan png lurus dan menlempurnakan nikmat-Mu
untuk mereka.

Rabbarua wa ad-khilhwn janruati 'adninil btii wa 'ottahunt wa man
shahha min aaba*ihim wa azwaajihim wa dzuniyyaatihim : 'Walni
Tfuhan lami, masuklanlah merela ke dalam swga ',Mnyang tehh Dtglau
janjilun dan (masuklan pula) omng-omng saleh dari omng-omng tuonya,
isterirrya, dan anak dtcu mereka."

Wahai TUhan kami, doa malaikat lagi, masukkanlah mereka para mukmin ke
dalam surga )ang telah Engkau janjikan dengan perantaraan para rasul-Mu.
Masukkanlah juga bersama mereka itu orang tuanya, isterinya, dan anak-anak

t
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keturunanrya png saleh-saleh, sehingga bertambah nikmatlah mereka dengan
berkumpul bersama keluarga dan frmili mereka.

Intwlu antal 'aziizul lwkiim : "Sesungguhnya hglau adalnh Tfulan yang
Maha lkms tuntutan-Irlya lagi Maha Hakim."

Engkaulah, T[hanku png Maha lGras tuntutan-N]a, ]ang tidak dapat
dikalahkan oleh siapa pun. Selain itu, T\rhanku juga Maha Hakim yang
mengerjakan semua apa )ang dikehendaki dengan hikmah (sangat bijaksana).

Wa qihimus sayyi<ati : "Pelilamlah merela dari segala kcjahatan."

Ya, Thhan kami, jauhkanlah mereka dari akibat png buruk dari perbuatan
png dilakukanrya sebelum mereka bertobat, dan janganlah Engkau mengazab
mereka.

Wa man taqis sayyitati yauma-i4zin Ia qad mhimtahuu : 'Siapa yang
terpeliham dai lrejalntan, sungguh Dtglau telnh memhmatinya."

Pada hari kiamat nanti, jauhkanlatr mereka dari akibat buruk (siksa) atas apa
png mereka kerjakan. Merekalah png mendapat rahmat-Mu.

Wa dznalilu huwalfawul'azhiim : "Ifiilah dia l<emaunganyang besar."

Mendapatkan surga dan terpelihara dari siksa adalah kemenangan (keba-
hagiaan) png besar.

KESIMPU LAN

Dalam ayat-ayatini Allah menjelaskan batrua al-Qur'an itu merupakan sebuah
kitab png diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, lang juga akan
mendatangkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Allah juga
menjelaskan keadaan orang-orang png membantah al-Qur'an. Allah memberi
petunjuk kepada Rasul supala jangan tertipu oleh keadaan orang-orang )ang
membantah kebenaran, meskipun mereka ini mempunpi penghidupan (rezeki)
png lapang dan kesenangan )ang besar (hidup mewah). Sebab, kelak Allah
mengazab mereka. Semulia-mulia makhluk Allah adalah para malaikat png
mendukung 'Arsy dan png berdiri di sekitarnp. Mereka mencintai orang mukmin
dan memohon ampunan untuk mereka.
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916

(10) Sesungguhnya mereka yang kufur,
pada hari kiamat diseru: "Sungguh,
amarah Allah lebih besar daripada
amarahmu terhadap dirimu sendiri.
Ketika kamu diajak beriman, kamu
mengingkarinya. "

(11) Mereka yang kafir itu menjawab:
" Wahai T\rhan kami, Engkau memati-
kan kami dua kali, Fngkau meng_
hidupkan kami dua kali pula. Kami
mengakui semua dosa kami. Maka,
apakah kami sekarang memperoleh
jalan untuk keluar dari neraka?"3

(12) Yang demikian itu disebabkan, apabila
hanp Allah png diseru (disembah),
kamu menguturi-Nya. Tbtapi jika
Allah disekutukan dengan sesuatu,
kamu beriman kepada-Np. Pada hari
(kiamat) itu, semua ketetapan berada
di tanganAllah png Maha Trnggi lagi
Maha Besar.

(l 3) Dialah )ang memperlihatkan kepada-
mu alat-ayat-Np dan menurunkan
untu6nu rezeki dari langit. Trdak ada

onng )ang mau mengambil pelajaran,
melainkan oftrng-orang png bertobat
kepada Allah.

(l4)Karena itu, serulah hanya kepada
Allah, serap mengikhlasktn ketaatan
untuk-Nya, walaupun orang-orang
kafir membencinla.a

( 1 5) Allah tinggi derajat-Nla, mempunlai
Arsy, menurunkan wahyu berupa
perintah-Nya kepada siapa yang
dikehendaki dari hamba-Nla, supala
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3 Kaitl<an dengan S.2: al-Baqarah, 28.
1 Ksithn dengan bagian arral S.45: al-Jaatsiyah; S.82: al-Iofitbaar.
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hamba itu memperingatkan manusia
lain tentang hari pertemuan (kiamat).

(16)Pada hari itu mereka keluar dari
lorburnp masing-masing. Tidak ada
png tersembunyi bagi Allah scdikit
pun dari hal-ihwal mereka. Siapakah

)ang mempunlai pemerintahan pada

hari ini? hmerintahan pada hari itu
adalah kepunpan Allah png Esa lagi '

Maha Ferkasa.

(17) Pada hari inr.tiap manusia diberi pem-
balasan menurut apa yang diusahakan.
Tidak ada sedikit pun penganiapan
pada hari ini. Sesunggubnya Allah itu
Maha Cepat hisab-Np.
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TAFSIR

httwl la4ziitu knfaruu y unodaww h maqtulluhi akbaru niln maqtihtm
anfusahnt idztud'autu ibl iimaanifa nkfiman : Sesunggulttry merula
yang htfur, pada lwri kiamat disent: 'Sungguh, anwmh Alhh lebih besar
daripada anumhmuterlndap dirtmu sendiri. Kctil@ kamu diajakberiman,
lwnu menginglarinya."

Semua orang )ang tidak beriman kepada Allatr dan Rasul-Np dipanggil
dari tempat png jauh, ketika mereka berada di dalam api neraka dan mengutuk
diri terhadap kenalan-kenalannp di dunia, lang membawa mereka terjerumus ke
dalam kemaksiatan. IGbencian Allah terhadap mereka, )ang sewaktu di dunia
menolak beriman, adalah lebih besar daripada kamu membenci dirimu sendiri.

Alat ini boleh juga ditafsirkan bahwa pada hari itu mereka saling menlalahkan,
sehingga dikatakan kepada mereka di depan khalalak ramai: 'Allah membenci
kamu lebih besar daripada kamu membenci diri sendiri."

Qaaluu rubbatua amattaruts tutaini wa alryaitarwts rutaini : Merela
yang lafir itu menjawab: "Wahai Tfuhan lumi, Englau merufiikan lami dn
lali, Englau menghidtplan lami dm luli pula.'

Ictika orang-orang kafir ditimpa azab )ang sangat berat dan tidak sanggup
menahannya, maka mereka pun berkata: 'Wahai Tbhan kami, Engkau telah
mematikan kami dua kali, pitu sebelum dilahirkan dan mati di dunia. Engkau
juga menghidupkan kami dua kali dengan meniupkan roh ke dalam tubuh kami
semasa masih dalam kandungan si ibu dan dengan mengembalikan roh ke dalam
tubuh kami pada waktu bangkit (dihidupkan kembali)."
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Fa'uruftua li d.zttttturbirw : Koni mengalai semua dosa lumi.

Kami menyadari dosa-dose dan kesalatran-kesalahan kami, serta kami telatl
dijatuhi hukuman *as pcrbu*an-perbuatan kami png jahat. Sungguh, kami
merasa sangat menyesal atas perbuatan kami itu.

Fa hal iha kfumtffi min sabiil : Mal(a, apalah lumi selurang
manpemlch jalan umak l<ehnr dari nemlw?"5

Apakah Engkau berknan mengembalikan kami ke dunia, tanp para kafir
lagi, supaya kami mengmralkan apa png tidak kami amalkan pada waktu kami
di dunia dahulu.

Dzsalilam bi ann&uu i4zot &t' iJaflaahu vahdaluu kafarnon wa ty y t tsy -
mk bihii at'niinuu : Yang dcmikdan itu disefubkan, apabila lanrya Allnh
yang diseru, kamu mengufuri-Ny- fdapi jika Allah disehttulan dengan
sesuafii, lamu'berima n kepada-Nya.

Bagimu tidak ada jalan untuk kembali kc dunia lagi, tegas Allatl: SebaQ,

tabiatmu tidak dapat menerima kebenaran, bahkan menolaknp. Di dunia, apabild
rhanla Allah png harus diseru, disembah, atau dimintai pertolongan, kamu
;mengingkari &etuhanan-Np. Tetapi jika T[han dipersekutukan dengan sesuatu,
lkamu membenarkannya dan kamu perqrla kepada pernlataan itu. Kamu tentu
akan berbuar 5n4g sarna dengan itu, jika sekiranla kamu dikembalikan lagi ke
duriia.

Fal hulanufrlfuld 'aliyJil ktbiir : fufu,ltori (kiand) itu, semua lcetetapan
hemdo di tonsetLllahyang Malu Itttggi lagi Mala Besar.

Eada hari iur, hulnrn hmla berada di angan (dalarn kekuasaan) Allah, png
mryuryai kebesarm dan kemuliaan png tidak ada satu pun ,ang menlamairya.
Karmja, Allah mqckalken orang-orang musyrik berada di dalam neraka.
Dia sama sekali tidak remberi jalan keluar bagi mereka.

Euf,l la4zii ywfrhan aayaihii : Dialah yung manperrilntta n kepadamu
aw$yat-w.
Dialah, Allah png tddr mempedihatkan dalil-dalil dan bukti tentang keesaan-

Np, baik yang bersifit alam (fenomena alam) maupun berupa ayat-ayatal-eur'an.

wa yunazzilu lakum mitus samaa-i izqan : Dan menurunran wtutotu
rezeki dari langit.

r Kaitlon dengan S.32: as-Sajdab, 12.
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Wa maa yata4ztklwru illaa may yuniib : Tidak ada omng yang mau
mengambit pelaj aran, melninlan orang-omng yang bertobat t<ep'aaa Ailah.

Yang mau mengambil pelajaran dari apt-a1at tersebut dan mengambil dalil
untuk membuktikan kebesaran Allah yang menciptakan ayat-ayat itu hanlalah
orang yang bertobat kepada Allah dan memikirkan keindahan penciptaan-Nya.

Sesudah Allah mengemukakan dalil-dalil yang menunjuk kepada keesaan-
Nya, Allah pun memerintah para hamba-Nya supaya berdoa dan mengikhlaskan
ketaatan kepada-Nya.

Fad'ulhaha mukh-li-shiiru lahud diirw wa hu karilwl kaafiruun : I{arena
itu, senulah harrya l<epada Allah, seraya mengikhlaslan l<etaatan untuk-Nya,
walaupun orang-orang lufi r membencinya.

Oleh karena itu, berdoalah hanla kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatanmu

kepada-Nya. Janganlah kamu menyamakan dirimu dengan orang-orang musyrik.
Jangan pula mengikuti perjalanan mereka, walaupun perbuatanmu tidak disukai
(dibenci) oleh orang-orang kafir.

Rafii'trd darujaati : Allah tinggi demjat-Nya.

Allahlah yang paling tinggi martabat-Nya di antara semua maujud (sesuatu

yang berwujud) dan yang paling tinggi pula kedudukan-Np. Sebab, yang selain
Allah itu, seluruhnya sangat membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak
membutuhkan bantuan dari siapa pun.

Dzul'anyi : hng mempunyai Arsy.

Dialah yang memiliki Arsy, yang menguasai semua alam fisik (kebendaan).
Dia pula )lang menguasai alam rohani.

Yulqir rwha min amrihii 'alaa may ya-syaa-u min 'ibaadihii : Menurunlan
walryu berupa perintah-I'{ya l<epada siapa yang dil<ehendaki dari hamba-
Nya.u

Allah menurunkan wahyu-Nya berupa ketetapan (keputusan) kepada siapa
png dikehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk memikul beban risalah-Np
(wahyu-Nya) dan menyampaikan hukum-Nya kepada para hamba.

Li yun4ziru yaumat talaaq. Yaumahum baaizuutu : Supaya hamba itu
memperingatlan manusia lain tentang hari penemuan (kiamat). Pada hari
itu merela l<eluar dnri fubunrya masing-masing.

6 Kaitlon deqgan 5.16: arNahl, 2.
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Allah menurunkan wahyu kepada para nabi-Nya supaya mereka

memperingatkan manusia tentang hari perjumpaan antara hamba ('abid) dan

Penciptanya (Allah). Pada hari itu tidak ada lagi png dapat menutupi
(menyembunyikan) mereka.

Laa yakh-faa 'alallaahi mhthum syai'un : Tidak ada yang tercembunyi

bagi Allah sedikit pun dari hal-ihwal merelu.T

Tidak ada sesuatu apa pun dari perbuatan mereka )ang tersembunyi bagi

Allah. Pada hari itu, Allah memberikan pembalasan kepada masing-masing mereka

sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan.

Li manil mulkul yauma lillaahil waahidil Qahlwar : Siapalah yang

mempunyi pemerintahonpada hai ini? Pemerintahanpada hari iru adalah

l<epwtyaan Allahyang Esa lngi Maha Perlasa.

Pada hari itu Allah bertanp: 'siapakatr png memiliki pemerintahan pada

hari ini?" Tidak ada seorang pun )ang menjawabnp. Oleh karena itu, Allah

sendiri yang menjawab: "Pemerintahan pada hari ini adalah kepunpan Allah
yang Maha Esa dan Maha Perkasa."

Ada png mengatakan bahwa pertanlaan tersebut dikemukakan oleh Allah

sesudah tiupan sangkakala pertama.

Al yauma tujzaa kullu rufsim bi maa lwsabat laa zhulmal yauma : Pada

hari itu tiap manusia diberi pembalasan menurut apa yang diusalalan.
ndak ada sedikit pun penganiayaan pada hari ini.

Pada hari (kiamat) inilah, semua orang )ang beramal dipahalai menurut

amalannya. Orang )ang mengerjakan kebajikan dibalas dengan kebajikan dan

orang yang mengerjakan kejahatan (kemaksiatan) dibalas dengan kejahatan pula.

Tidak ada orang 16ng pahalanp dikurangi dan tidak ada orang yang azabnya

ditambah, lebih daripada yang semestinya berhak diterimarya.

Innallaaha sarii'ul hisaab : Sesungguhnya Allah itu Malw Cepat hisab-

Nya.

Allah benar-benar Matra Cepat hisab-Np. Allatr menghisab (menghitung)

amalan seluruh makhluk seperti menghisab amalan manusia, sebab semua amal

mereka diketahui dan tidak ada )ang luput dari pengetahuan Allah.

Diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dari Ibn Mas'ud: %,llah mengumpulkan

semua makhluk pada hari kiamat di suatu lapangan lang luas, di atas bumi yang

8 Kaitlon deagan S.31: LuP.an, 28.
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putih bagaikan perak. Tidak ada seorang pun )ang durhaka kepada Allah di
tempat itu." Pada pembukaan diserukanlah: "Li rrunil mulht Wuma lillaohil
waahidil qahhaar. Al yaurru tujzna fullu rufiim bi maa kasabat laa zhulmal
yaum. Innallaaha sarii' ul hisanb." t

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu orang-
orang kafir mengakui dosarya dan mengakui bahwa mereka sepantasnla menerima
azab serta meminta agar dipulangkan kembali ke dunia. Sesudah itu Allatr
menjelaskan bahwa mereka tetap akan berlaku ingkar, walaupun dikembalikan
ke dunia. Maka, Allah menjelaskan kesempurnaan kodrat-Np dan hikmah-Np,
serta Allahlah yang MahaTinggi dari semua png maujud dan Allah menurunkan
uahyu kepada siapa png dikehendaki-Np.

917

(18)Peringatkan mereka dengan hari
kiamat, pitu ketika jantung naik ke
kerongkongan dalam keadaan amarah
png ditahan-tahan. Orangorang png
zalim tidak mempunlai penolong dan
tidak mempunyai orang-orang )ang
qahatnp diterima.e

(l9)Allah mengetahui mata-mata yang
berkhianat dan apa yang disem-
bunyikan di dalam dada.

(20)Allah menghukum dengan hukum
yang benar. Mereka )ang men)reru
selain Allah, (maka sesembahan selain
Allah itu) tidak menghukum sesuatu
apa pun. Sesungguhnya Allah itu
Maha Mendengarlagi Maha Melihat.

(21) Apakah mereka tidak berjalan di per-
mukaan bumi, lalu melihat beberapa
akibat (yang diterima oleh) orang-
orang terdahulu sebelum mercka.
Orang-orang png terdahulu itu lebih
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kuat daripada mereka, dan lebih
banpk bekasqa di muka bumi. Allah
menyiksa mereka karena dosa-
dosanla, tidak ada lagi orang Png
memclihara mereka dari azab Allah.D

(22) \Ang dcmikian itu, karcna telah datang

kepada mercka bcbcrapa rasul dengan

membawa keterangan-keterangan )ang
nlata, lalu mereka mengingkarirya.
Ihrena itu, Allah menyilsa mereka;
sesungguhqa Allah Maha Ifuat lagi
Maha Keras siksa-Nya.

@)iubt'v:Ji'gti ff!t'r*
D7

,9(4)u,7p-r'4Ag|;W
a$;ltL-Stsif,iil'5'cSyi<

TAFSIR

Wa andzir hum yaumal m-zifati i4zil quluubu lodal hanoaiiri fua-
zhimiin : Peringatlan mercka dengan lwri kianut, yairu ketila jantung

ruik l<e l<erungkongan dalan kcadaan anumhyang ditalwn-talnn.

Peringatkanlah semua orang musyrik dengan hari kiamat, wahai Rasul, supaJa

mereka meninggalkan segala perbuatannya png buruk dan melepaskan semua

iktikad-iktikad (kepkinan) )ang salah, pitu ketika hati terasa sakit karena

kesedihan.

Moa lizh dualimifuw min lwmlilniw wa laa ryafii"y yu4lua' : Omng-
omng yang ulim tidak mempwtyai panolong don tidak mempunyai omng-
omng yang syafaattya diteima.

Bagi orang-orang )ang menzalimi diri sendiri, tidak ada seorang kerabat

pun )ang dapat memberi manftat atau spfaat kepadarya. Dahulu mereka

menyembah berhala, karena mengharap berhala-berhala inr akan dapat memberi

spfaat di sisi Allah. Ibtapi berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa.'

Ya'lamu khaairutal a'yuni : Allah mqgetaltui maa-man yung berkhiotut.

Allatr mengetatrui apa png dilirik dengan sekilas (curi pandang), walau

tidak diketahui oleh seseorang.

Wa moa ttMr-fwh shttduur : Dan qawg disenhtnyikan di dolam dada.

Tidak ada sesuatu lang tersembunyi bagi Allatl, kendati hanla terlintas di
dalam hati mereka.

o Kaidrro dmgrn S.30: ar-Ruum; d"n 5.64: *-lhgbs8hm"
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Wallailu yaq4lrii bil lraqqi : Allah mugtahm d,engan twtann yvng berur.

Allah menghukum dengan adil orang )ang matanla berkhianat, png melihat
sesuatu png tidak boleh dilihat dengan cara mencuri pandang dan orang-orang
)ang menlambunyikan niat buruk.

wal b4ziina yad'uuru min duunihii ba yaq4huurw bi syai-in : Merelu
semuL yang menyent selain Allah, (nala berlwla-berlwla yutg disenbah
selain Allah W tidakmenghuhm sesuatu apa pun.

Berhala-berhala dan dewa-dewa png disembah oleh para musyrik itu tidak
dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan, karena tidak mengetatrui apa-apa dan
tidak bisa berbuat apaapa. Untuk itu sembahlatr Allatr png berkuasa mengerjakan
sesuatu dan mengetahui sesuatu.

Inrulladw huwas samii'ul ba-shiir : sesungguhnya Altah itu Matta
Mendengar lagi Maln Melilwt.

Allatr itu benar-benar mendengar semua apa )ang diucapkan oleh lisan dan
melihat semua apa )ang dikerjakan oleh anggota tubuh seseorang. Ilmu Allah
meliputi segalanp.

Alat ini mengandung ancaman terhadap apa )ang dikatakan dan apa png
dikerjakan oleh manusia.

A wa lam yasiiruu fil ar4hi fa yan*hwau fuW koaru ,aaqibaul la-
dziirw lcoanuu min qablihim kunuu hun a-syadda mhhrm quwwatow
wa aa4saomnfil ar4hifa a-klw4zthumullaahu bi dzunuubihin wa maa
luaru lahum mirullaahi miw woaq : Apalah mercla tidak berjatan di
permulroan bumi, lalu melitat beberapa ahoat fiang diterinu oury omng-
omng tedahulu sebefurn merela. orutg-orung yafig tefiahulu itu lebih lont
daripada mereka, dan lebih futwk bekasnya di muka bumi. Attah menyilaa
mercla knruw dosa-dosanw, tidokada lagi omng yang memelilwm mercla
dart aub Allah.

Mengapakatr mereka lalai? Apakatr mereka tidak melawat @erkunjung) ke
mana-mana atau ke daeratr sekitarnla, lalu mereka melihat apa png telatr menimpa
umat-umat png telah lalu, yang mendusakan rasul-rasul-Nla, seperti kaum 'Ad,
Tbamud dan lain-lain, sedangkan kaum terdahulu itu lebih kuat daripada kaum
Quraisy dan lebih baryak harta dan anak-anaknya? rbtapi karena mindustakan
rasul dan tidak mau beriman, maka Allatr membinasakan mereka akibat dosa-
dosarya. lldak ada seorang pun )ang dapat menlalamatkan mereka dafi aztb

-Allatl.

Dznoltlu bi annohum kaarut n't'rihin nuuhtttunt b[t bayyfuoati ft lufaruu
fa a-klw4zahumullaahu innahuu qawiyyun syadiidul ,iqaab : yang
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dcmikian itu, lareru telah datang kqada merclu beberupa msul dengan

mernbawa ketemngan-lcet emngan Wg nyata, lalu mercla menginglarinya.

Kareru itu, Altah menyitrsa mercla; seswggttlvtya Allnh Maha Ktat lngi

Malw l{ems siksa-I,lw.

Yang demikian itu adalatr karena mereka mengingkari rasul-rasul png datang

kepadarya dengan membawa berbagai macam keterangan dan hujjah (argUmen)

yang nlata. I(arenanla, Allatr pun menyiksa mereka dengan siksa png berat dan

sesungguhnp Allah itu Maha Kuat lagi Maha lGras siksa-Np.

KESIMPULAN

Dalam alafalat ini Allah menjelaskan suilsana huru-hara kiamat png dapat

memutihkan rambut anak-anak kecil untuk menakuti orang{rang kafir. IGmudian

Allatr menakuti mereka dengan azab dunia. Allah menyuruh mereka melihat

bekas-bekas umat terdahulu yang telatr dibinasakan karena dosa-dosa png mereka

kerjakan.

918

(23)IOmi sungguh telah mengutus Musa

mcmbawa alat-alat lhmi dan kcte-

rangan )ang nlata.rr

(24)IGpada Fir'aun, Haman dan Qarun,
lalu mereka semua berkata: 'Musa itu
tukang iitrir png sangat berdusta."

(25)Ketika Musa membawa kebenaran
kepada mereka dari sisi IQmi, mereka

pun berkata: 'Bunuhlah anak lelaki
orang-orang yang telah beriman
kepada Musa dan biarkan hidup anak-

anak perempuannya." TiPu daYa

orang-ormg kafir tidak lain hanplah
kesesatan.

(26)Fir'aun berkata: "Biarkanlah aku
membunuh Musa dan biarlah dia
menyoru Ttrhannya. Aku takut dia
menukar agamamu atau dia menim-
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bulkan bencana kerusakan di bumi
ini."

(27)Jawab Musa: 'Sesungguhnya aku
berlindung diri kepada lbhanku dan
T\rhanmu dari semua orang yang
sombo4g, png tidakberiman kepada
hari hisab."

(28)Seorang mukmin pengikut Fir'aun
)ang menyembunyikan imannp ber-
tanya: lApakah kamu membunuh
orang lelaki yang mengatakan
'Ttrhanku adalah Allah'. Padahal dia
datang kepadamu dengan membawa
berbagai keterangan dari Tbhanmu.
Jika dia berdusta, dia sendiri png
mefimggung akibat dustanla itu. Jika
dia benar, niscaya ditimpakan
kepadamu sebagian sitsa png pernah
dijanjilun kepadamu; sesungguhnp
Allah tidak memberi perunjuk kepada
orang-orang yang melampaui batas
lagi pendusta."t2

(29)'Wahai kaumku, pada hari ini kamu
mempunlai pemerintahan, berkuasa di
muka bumi ini. Maka siapakah png
menolong kita dari siksa Allah, jika
sitsa itu datang kcpada kita?" Fir'aun
itu menjawab: 'Saya tidak mene-
rangkan kepadamu, 6slzi1ken xpx
yang telah sap pikirkan, dan saya
tidak akan menunjukimu, melainkan
jalan fang lunrs."

(30)Orang png telah beriman berkata:
'Wahai kaumku, aku takut ditimpa
siksa, seperti siksa yang telah me-
nimpa kaum-kaum tedahulu, scjenis
siksa png ditimpakan kepada onng-
orang yang bcrsekutu mencntang
Nabi."

(31)'Seumpama siksa utuk pcmbalasan
adat png dibiasakan oleh kaum Nuh,
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'Ad, dan Tbamud, serta orang-onrng
(generasi) yang datang kemudian.
Allah tidak mcnganiaYa hamba-
hamba-N1a.tt

(32)'Wahai kaumku, sesungguhnp atu
takut kamu disiksa pada hari, kctika
satu sama png lain saling meqanr
(kiama0.

(33)'Fada hari kamu berpaling seraya

membelakangi MahsYar. Tidak ada

bagimu orang Yang memelihara kamu

dari sitsa Allah; danbarangsiapa yang

disesatkan oleh Allah, maka tidak ada

baginya orang yang mcmberikan
petuniuk."

(34)Demi datangnya Yusuf kcpadamu
dcngan membawa bermacam-macam
keterangan, maka kamu terus-mcnents

dalam kcraguan tentang urusan ]ang
dibawa oleh Yusuf itu, sehingga
apabila dia rclah meninggal, barulah
keml [s1$ta: "Allah sama sckali
tidak mengutus Rasul lagi sesudah4a.
Demikianlah Allah menyesatkan
orang-orang yang melamPaui batas

dan ragu-ragu."

(35) \6itu mercka png pendebat alat-alat
Allah tanpa memPunYai ketcrangan
yang sampai kePadanYa. Sangat
besarlah kcmarahan Allah dan orang-

orang yang bcriman kePada-NP.
Demikianlah Allah menutuP hati
orang{rang }ang sombong danganas.

(36) Fir'aun berkata : "Hai llaman, buatlah

sebuah mahligai (bangunan) Png
tinggi untukku, scmoga alu samPai

hc1ada ialan-jalan."
(37) "\6itu jalan png mcnyampaikan ahl

kc langit, lalu aku melihat Tbhan

Musa io. Sesungguhnye aku benar-

benar mengira bahwa Musa itu
scorang pcndusta." Dcmikianlah
Fir'aun, 1ang dijadikan scnantiasa
mcqganggap baik usaharya Png jahat
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itu, dan dia dihalangi untuk mengikuti
jalan png benar. Tlpu daya Fir'aun
itu tidak lain hanplah kebinasaan.

(38)Katr orang )ang telah beriman itu:
'[Iai kaumku, ikutilahaku supap aku
menunjukimu jalan yang lurus."

(39)'Hai kaumku, sesungguhnp hidup di
dunia itu berupa sukacita )ang ter-
batas, dan sesungguhnya negeri
akhiratlah negeri yang kekal (abadi).

(40)'Barangsiapa mengerjakan kejahatan,
maka tidak dibalasnp selain dengan
yang sejenisnp. Barangsiapa beramal
saleh, baik dia lelaki ataupun perem-
puan, sedangkan dia seorang yang
beriman, maka dia masuk kc dalam

, surga. Mereka diberi rezeki di
dalamnp dengan tidak dibatasi.

(41)'Hai kaumku, mengapakah aku
begini. Aku menprukan kamu kepada
kelepasan, dan kamu menyeru aku ke
neraka.

(42) "IQmu menyeru aku supaya kufur
terhadap Allah dan mempersekutukan
Allah dengan sesuatu )ang tidak aku
ketahui, sedangkan aku menyerumu
kepada T[han yang] Maha Keras
runtutan-Nla lagi Maha kngampun.

(43)'Sebenarnya kamu menyeru aku
kepada tuhan yang tidak berhak
disembah, baik di dunia ataupun di
akhirat. Sesungguhnp, tempat kem-
bali kita adalah Allah, dan sesung-
guhnla mereka png melampaui batas
menjadi penghuni neraka.

(44) "Kelak kamu akan ingat apa png aku
katakan kepadamu dan aku menye-
rahkan urusanku kepada Allah;
sesungguhnp Allah melihat hamba-
hamba-N1a." .

(45)Kemudian Allah memelihara orang
png beriman dari kejahatan tipu dap
mereka dan diliputilah keluarga
Fir'aun oleh sitsa png jahat.

;:$V1,,.A;Aiiitrtfa<!-4i"n
jilJrb;;;:fi;bp.A

%6il

rslifiiv'"fr'lAUs!fu
%tAw';st5:li'rJt

sA1fru+Vilr,ij
,+ari,$+j),

tJI{f;tJ,c;.}6i' 
@3gtJ)

'r;:tfr;Jf,t;2:n6trj4{
{'tJfi"ri6ii\J.15qaili

a+Elt,l6$:q6.iJf:'G

-,*f$iEt

t5w17g.53wl*u
!"31-;j;3i:



Surat 40: Ghaafir 3609
luz 24

(46)Kepada mereka dihadapkan neraka
pada tiap pagi dan petang.Pada hari

kiamat, Allah memerintahkan para

malaikat, kata-Nya: "Masukkanlah
keluarga Fir'aun ke dalam siksa Png
paling keras."

TAFSIR

Wa la qail arsaltua muusut bi otyaatinoa wa sul4lui6nim mubiin. Ilaa

fir'aurw wa haamaaru wa qoaruuru fa qaaluu saahirun lcndz4uab :
- 

Ifunti swtg gtit tetah mangutus Musa msnbana aptopt Kaflti dan lceterutgan

Wng nyata. @ada Fir'aun, Haman dnn Qarun, tetapi mercka semilg berftnta:

"Musa itu tutang sihir yang sangat berdusta."

Demi Allah, sungguh I(nmi telatr mengptus Musa dengan membawa sembilan

mukjizat Kami untul membuktikan bahwa dia adalah Rasul Allah. Kami

,rngUt trl. kepada Fir'aun (raja Mesir), kepada Haman (wazir atau menteri

tvtesir), Oan Qarun (utawan Mesir). Ketika mereka semua telah merasa tidak

mampu melawan Muia, mereka pun berkata: "Musa adalah seorang tukang sihir

yang amat pendusta." Nama Fir'aun, Haman, dan Qarun disebut secara khusus

Oi sini karina mereka bertiga merupakan pemimpin besar saat itu, sedangkan

rakpt ramai adalah para pengikut mereka' 
,l our*nt to-Fa lammaa iaathum bil luQqi min 'indilua qaaluq tult

dziirw aarrutnuu ma'ahuu was tahyw nisoathum : I@tila Musa mqnbawa

lcebenamn kqada mend@ dari sisi Kami, merel@ pun berlcfia: "Bunuhlah

anak letaki omng-omng yang telah beriman l<qada Musa dan biarlun hidttp

anak- anak p e remP uannY a.'
Mereka (Fir'aun, Haman, dan Qarun) mempergunakan kekerasan untuk

melawan Musa. IGtika Musa membawa tanda-tanda png jelas, png menunjuk

kepada keesaan Allah dan wajib menaatiNla, maka dengan hati png penuh

amarah dan kebencian mereka pun berkata: 'Bunuhlah semua anak lelaki dari

orang-orang png beriman kepada Musa, tetapi biarkanlah anak-anak perempuan

mereka hidup untuk menjadi pelalan-pelalan kita."

Qatadatr menyatakan bahua pembunuhan png disebut dalam alat ini bukanlatt

pembunuhan )ang dilakukan sejak sebelum Musa lahir. Pembunuhan pertama

itu tenn diberhentikan sesudah Musa latrir. Sesudah Allah mengangkat Musa

sebagai rasul, Fir'aun memberlakukan kembali aturan membunuh anak lelaki

dari kaum Israil sebagai jalan untuk memperkecil jumlah mereka dan

melumpuhkan kekuatannla. Akan tetapi, kaum Fir'aun tidak dapat melaksanakan

perintatr pembunuhan yang kedua itu, karena mereka sendiri terus-menerus

iertimpa bencana, sampai akhirnp Bani Israil berhasil keluar dari Mesir.
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Hal ini diispratkan oleh Allah dengan firman-Np:

wa maa lui&nkaafiiitullloafri dluloot : 'rfuu daya orutg-orutg twfir
tidak lain lwplah kesesatan."

Tipu dala orang-orang kafir dan maksud hati mereka untuk memperkecil
jumlah penduduk Bani Israil supala mereka tidek sampai dapat meninggikan
kepala (sombong, berkuasa), semuanla hilang percuma. sebab, jumlah mereta
png beriman kepada Musa terus bertambatr, meskipun mereka dianiala.

wa qaala fir'antnu dznumii aqtul muusoa war yod,u mbbahuu = Fir'aun
berlata: 'Biarkanlah alar memburwh Musa dan biartah dia menyent
Iblwrutya.'

Fir'aun berkata kepada kaumnya: 'Biarrah aku membunuh Musa supala
selesailah pekerjaanrya dan biarlatr dia men1eru Ttrhannp )ang mengutuj oia
kepada kita unnrk membelanla."

Innii a-khaafu ay yu,fuddila diitwkum aa ay yuztrlrimfil ar4hilfusa.ad=
'Afu talart dia mmulwr agamamu atcu dia menimbullant bencaru pcrusalan
di bumi ini."

Janganlah kamu melarang aku membunuhnla, kata Fir,aun lagi kepada
kaumnla. sebab, aku takut dia (Musa) akan merusak agamamu dan memasukkan
kamu ke dalam agirmanla. Atau dia membuat fitnah di antara sesama manusia,
dan menimbulkan kekacauan dalam masprakat kita.

Fir'aun berkata seperti itu, karena para pengikutnp ada )aru mencegah dia
untuk menghabisi npwa Musa, tiap kali dia akan melatsanakaniencananp itu.

Wa qa.oh muusol imii'udzlu hi mbbii wa rubbihott min httli mdakobbiril
laa yu'minu bi yawnil hisoab : rawab lurusa :'seswg gnlutyu' aht berlfudntg
diri kqada fuhanka dan rfutwnmu dai semwt omni yots sornbong, yang
tidakbefirun lcqada lai hisab.'

setelah Musa mengetahui batrua beliau dalam ancaman Fir,aun, maka beliau
pun mengatakan: "Aku berlindung kepada Tilhanku dan Ttrhanmu, serta aku
memohon pertolongan-Np dari kejahatan semua orang )ang sombong, lang
tidak mau tunduk kepada kebenaran dan tidak mau beriman kJpada nari nisau.;

wa qaah mjulum mu'minum mln aali fir'anota yabumu ihnaatuhuu a
toqtulwtu mjuhn oy yaqwla mbuyartot u wa qart jaaakurn bit Winooti
mir mbbihrm = seomng muloninpatgihrt Fir;aanwry menyemunry*an
iyalnw benanya: l4palah kanu membunuh owrg itauwg mengatalant
'Tulanht adalah Allah'. fudalwl dia datury kqadonu tlatgan membawa
berbagai lretemngan dari Tillunmu?,
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Seorang lelaki dari keluarga Fir'aun png beriman, tetapi meqrembunyikan

keimanannp itu bertanla: 'Patutkah kamu membunuh seorang lelaki karena dia

menga6kan 'T[hanku adalatr Allatl', sedangkan dia telah mengemukakan berbagai

dalil png menunjuk kepada kebenaranrya? Ucapan itu tidak bisa dijadikan alasan

untuk membunuh dia."

Setelah mendengar peftanlaan itu, Fir'aun pun mengurungkan niatnp.
Menurut latririatr alat itu, lelaki png bert4qla langsung kepada Fir'aun tersebut

adalah orang )ang mempunpi kedudukan png tinggi @embesar kerajaan),

sehingga dia berani mengemukakan pendapatrya din pendapatrya didengar oleh

Fir'aun.

IQta Ibn Abbas: "Yang beriman dari keluarga Fir'aun haryalah orang ini
dan isterinla. " Menurut keterangan sejarah, orang tersebut adatah saudara

sepupunla png menjadi putera mahkota dan pemimpin pasukan pengawalqa.

Dialah png selamat dari kebinasaan bersama Musa.

Wa iy yaku kna4ziban ta 'alaihi ka4zibttltuu wa iy yaht shaadiqay yu'
shibhm ba'dhnl h4ziiya'idnkum : lika dia berdun, dia smdiriyang
metunggung akibat lcefustaanrtya itu. lika dia berun nismya ditinpAlan
tcqadamu sebagian silaayang pernah diianiilutt kqadonu.

Orang mukmin itu mengemukakan alasannla, dengan katanla: "Musa telatt

mengemukakan kepada TUan tentang berbagai keterangan untuk membuktikan

batrwa dia adalatr Rasul Altatr. Maka jika dia berdusta, dia sendirilah png memikul

kedusUannya dan tidak menimbulkan kemudaratan apa-apa bagi Tlmn. Biarkan

dia berusaha dan janganlah T\ran mengganggu para pengiktitnla. Jika ucilpannla

benar, maka paling tidak Ttran akan ditimpa oleh sebagian azzrb yallrg dia janjikan

itu. "

Inrulladw laa yaffiii man huwa musrifun kadz4zatb : Sesunggutvrya

Attah ridak membei perunjuk kqada ofttttg-omng yang melanpaui batas

lagi pendtsta."

Seandaiqa dia (Musa) adalah seorang png sudah keterlaluan drstanla, tutur

orang mukmin tersebut seterusnla, ten$lah dia tidak akan memperoleh petunjuk

dari Allah. Tbntulah Allah tidak akan menguatkan dia dengan mukjizat-mukjizat

)ang )ang menakjubkan. Kalau dia seorang pendusta, tentulah Allah akan

membinasakannp. Jadi, kamu tidak perlu membunuhrya.

Yaa qaumi lahmul mulktrl yatnu iluhirtiru fil ardht fa noy yan-

shwanat mim fu'sillulti iniaunru : 'Wttlwi knilrnht, pada lwri ini
kanw numpwtyai paneriltalant, berhnsa di nwka bumi ini. Maka siqakalt
yong 

^*olong 
in dari siba AlM, iifr siba iu Aatang kqado kita?'
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Hai kaumku, kamu telah mampu menundukkan manusia ke bawah

kekuasaanmu. Maka janganlah kamu merusak keadaan dirimu sendiri dan
janganlah kamu mengerjakan sesuatu png menpbabkan kedatangan azab Allah
(anganlatr kamu membunuhnp). Jlka aza;b Allah datang kepada kita, tidak ada

orang )ang bisa menghalanginla.

@tla fir'arnu rrroa uriihrm illaa mta ama wa moo aWiikwn illaa sabiilar
m-syaad : Fir'aun menjawab: 'Saya tidak meneranglan lcepadamu,

melainlan apa yang telnh sayapikirlun, dan saya tidak alan menuniukimu,
melainlan j alnn yang lurus. "

Mendengar hal itu, Fir'aun berupaya mempengaruhi kaumnya bahwa dia
adalah seorang png mendatangkan manfuat bagi mereka. Dia mengatakan: 'Aku
tidak mengispratkan kepadamu pendapat lain, kecuali png telah aku kemukakan

bahwa kita uajib membunuh Musa untuk mengakhiri fitnah dan aku berpendapat
bahwa apa )ang aku kemukakan ini adalah jalan )ang paling baik untuk dituruti."

\Ya qoalal la4zii aamaru yaa qaumi innii a-ffioafu ' ahihtm mix h yawil
ahznab. Mits-la da'bi qaumi ruuhiw wa 'aadiw wa tsamuudt wal b4ziiru
mim ba'dihim : Omngyang tehh beriman berlata: 'Wahai laumht, aht
tafut ditinrpa sil<sa, sqerti siksa yang telnh menimpa laum-laum terdalrulu,
sejenis sibayang ditimpafun kqfu omng-orung yang benehttu menmtang
Nabi. Seumpama silaa wtukpembalasan adat yang dibiasalant oleh laum
Nuh,'Ad, dan TS anud, serta onmg -orung (generas i) ynng datang lcemadian. "

Berkata pula orang png beriman itu: '\Mahai kaumku, aku takut dirimu
akan tertimpa bencana, karena kamu mendustakan Musa dan menganialanla,
sebagaimana bencana png telah menimpa orang-orang yang telah bersekutu untuk
melawan nabinabinp. Mereka itu juga ditimpa bencana karena perbuatannla,
seperti halnla kaum Nuh, 'Ad, T5amud, dan orang-orang sesudah mereka. Allah
telah memusnahkan kaum-kaum itu. Ada png ditelan bumi, ada yang dikaramkan
di laut, dan ada pula dimusnatrkan dengan bencana-bencana )ang lain."

Wa mallaahu yuriidu zltulmal lil 'ibaad : Allah tidak menganiaya hamba-
lnmtu-W.
Allah tidak membinasakan umat-umat png telah lalu untuk menzalimi

(menganiala) mereka. lbtapi Allah membinasakan mereka karena dosa-dosa png
telatr diperburtnla, karena mereka tidak mau beriman dan mendustakan para

rasul, walaupun berbagai keterangan telah disampaikan kepada mereka.

Wa yu qaami innii a*hufu'alaikumyawnal tanaad. Yauma tuwalluutw
mudbiiina noa lahtm mirulbahi min'oa-shim : 'Wahai laumht,
sesungguhnya afu tafut kanu disiba pada lwi sau suru lain saling menyeru
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(ltamat). Pada lari kamu berpaling seruya mernbelalungi nuhsyar. ndak
ada bagimu omng yang memeliham l<arnu dari sil<sa Allnh.'

Apa png kamu kemukakan adalah azab-azab yang aku takutkan akan
menimpamu di dunia. Mapun di alfiirat nanti, aku takut kamu terpaksa berusaha
lari menghindari npla api. Maka, pada hari kiamat itu tidak ada sesuatu pun
png memberi faedah bagimu dan tidak ada seorang pun )ang dapat melepaskan
kamu dari azab.

Wa may yudh-lilillaahu fa maa hhuu min haad : "Dan bamngsiapa yang
disesatlan oleh Allah, mala tidak ada baginya omng yang memberilan
petunjuk."

Orang png tidak mendapatkan ilham untuk memperoleh petunjuk, kata lelaki
png beriman itu seterusrya, tidaklah ada png dapat menunjuki ke jalan png
bisa melepaskan dia dari azab neraka.

Wa h qad jaa<kum ywtsufu min qablu bil bayyinaati fa maa ziltum fii
syakkim mim mat jaatlarm bihii hattaa i4ua halalu quhum lay yab'a-
tsallaahu mim ba'dihii rusuulan : Dmti dotangrya Yfusuf kqadomu dmgan
membawa bermacatn-macam ketemngan, malra lamu terus-menerus dalam
lrcmgwn tentang urusan yang dibawa oleh \ltsuf iru, sehingga apabila dia
telah meninggal, barulnh lamu berlata: 'Allah sama selali tidak mengutus
Rnsul lagi sesudahnya. "

Sebelum Musa, llsuf ibnYa'kub telah datang meryampaikanberbagai macam
mukjizat kepada nenek molangmu. Teapi mereka terus-menerus meragukan Yusuf
dan tidak'mau mengimanirya. Baru setelah Rasul wafat, mereka berkata: lAllah
sama sekali tidak mengutus lagi rasul setelah Yusuf. " Sifat mendustakan rasul
adalah sifat png turun-temurun dilakukan oleh orang-orang tuamu terdahulu.

I(t dzoalilu yu4hillullodtu man huwa musrifum murtoab :' Demikianhh
Allah merryesatlant orung-orung yang melanpaui batas dan mgu-mgu."

Allah menyesatkan atau membiarkan sesat terhadap orang-orang png terlalu
berlebihan dalam melakukan perbuatan maksiat dan meragukan keesaan Allah.

Alh4ziitw y qiaadiluuru fii aoyaatillaahi bi gluii s ullluanin ataahum :
Yairu mereka yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa mempunyai lcetemngan
yang sampai kqadanya.

Mereka meragukan keesaan Allatr dan membantah hujjah-huijah-Np >ang
disampaikan oleh para rasul, sedangkan mereka sendiri tidak memiliki keterangan
png kuat (ilmiah dan sahih).
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Ihbum nurqtan,ildallaahi wa'indalla4ziitw onnwnuu : sanga besarlnh

l<emamtwn Allah dan ontng-ontng Wng berifiutt kqada merclu.

Bantatran mereka itu sangat dibenci oleh Allatr dan para mukmin.

Itu dztalilu yah-ba'ullaahu 'aha kulli qalbi mwalubbirin iabboar :
Dernikiantah Allah menury lwti omng-orury yang sombong dan garus.

Sebagaimana Allatr telatr mengUnci hati orang-orang )ang membantah alat-

apt Allah png disampaikan kepadanp, begitu pulalatr Allatr mengunci hati

orang{rang png takabur dan ganas, }ang enggan mengesakan Allah dan menolak

membenarkan Rasul.

wa qaala fir,aunu yoa luamaanubni lii slwrlul h'allii ablu-ghul asbaab.

Asbafias sanmwaati fa oth4luli'a ilon ilaahi muusoa : Fir'a un berlata:
"Hai Hwran, buatlah sebrnh nahligai (bangurun) yang tinggi untul(ht,

semoga ahr sampai kqada ialnn-ialan. Yaitu ialan yang menyampailun

alot l<e langit, lalu afu melihu Tfulan Musa.'

Sesudatr mendengar nasihat png diberikan oleh seorang mukmin tersebut,

png juga memperingatkan Fir'aun dengan azab Allatr apabila dia membunuh

Musa, maka Fir'aun pun berkata: 'Hai Haman, bangunlah sebuah bangunan

)ang tinggi supala aku bisa sampai ke langit untuk dapat melihat Thhan Musa."

Tbntu saja, perinah Fir'aun kepada Haman, perdana menterinla iU, hanp sebagai

ejekan terhadap Musa dan untuk mendustakan ucapan Musa, png mengatakan

batrwa beliau adalah rasul T\rhan )ang memiliki langit dan bumi.

Wa innii b a-zhunruituu kot4ziban : "sesunggrhnya aht berwr-berur

mengim baltwa Musa itu seofitng pendusta.'

Aku berpikir, tutur Fir'aun lagi, Musa itu berbohong ketika mengatakan

batrwa dirinla adalatr seorang rasul dan aku (Fir'aun) bukanlah T[han.

Wa la ilzsolika nryyiru li fir'awu suu-u' amalihii wa shudda' anis sfriili :
DemikianWt Flr' aun yang dij adilun s enantiasa mengang gop foik usalwrya
yang jalnt iru, dan dia dilwlangi utuuk rnengihtti ialan yang berwr.

Demikianlatr setan telah membuat Fir'aun senantiasa menganggap bagUs

perbuaunnla, )ang sesungguhrya merupakan perbuatan png buruk. Karenanla,

Fir'aun akhirrya dibenamkan ke dalam kesesatan dan terhalang unhrk mendapatkan

petunjuk.

Wa maa kaidufir'awu illlog fri tafuab : Ilpu daya Fir'awr iru fidak lain

hanyalah l<ebirusaan.
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Upala Fir'aun untuk melihat Allah di langit, tentu saja merupakan usaha
png sia-sia dan hanp menghabiskan harta. Tetapi maksud yang sebenarnla dari
apa )ang dikemukakan Fir'aun itu adalah menindas dakwah Musa.

Vh qaalal h4rii runuru yaa qawrit tabi'uwd aMihtm sabiilar ru-syaad :
I(ata omng yang telah beiman itu: 'Hai laumht, ihttilah ahr supaya aht
menunj ukimu kqada j alan Wng lunts.'

Orang png telah beriman itu berkata lagi: 'Jika kamu mengikuti aku dan
menerima apa )ang telatr aku katakan, berarti kamu menempuh jalan lang lurus
dan mengikuti agama Allah fang disampaikan oleh Musa."

Yat qawni intwmot ltaa4zihil hqaatud dun-yu mataa'uw wa innal aa-
khbua hiya doarul qaraar : *Hai luumht, sesungguhnya hidup di dunia
iu berupa sulacinyang terfutas, dan sesunggultnya negei alilimtlah negeri
yang lrelal (abadi).'

Hai kaumku, lanjut seorang lelaki png beriman, hidup di dunia ini adalah
kenikmatan )ang segera berakhir. IGrcnan1a, janganlah hidup ini justru membuat
kamu mengingkari Allah.IGtahuilah, hari akhirat itulah png kekal abadi. Sebab
itu, berbuatlah kamu untuk akhirat dan berusatralatr untuk memperoleh nikmat-
Np. Janganlah kamu terpedala dengan hidup dunia )ang frna itu.

Man 'amila sayyittan Ia laa yqi-ua illat mits-lalua wa man 'ami.la
shaaliham min dznluriw wa un4sao wa huwa mu'minun fa ulaa-ila yad-
kltuluutwl janwta ytnuquutu fiilrta bi gluiri hisaab : "Bamngsiapa
mcngerj alan lrej alnan, mal(a tidak difulasnyv s elain dengan yang s ej enis nya.
Bamngsiapa bemmal saleh, baikdia lelaki ataupunperempwm, sedanglan
dia seomng yang beriman, malra dia masuk ke dalam surga. Merela diberi
rezeki di dalamrrya dengan tidak dibatasi.'

Wahai kaumku, tutur lelaki mukmin itu, barangsiapa mengerjakan suatu
kejahatan, maka diatidak drazab, melainkan setimpal dengankejahatanrya, tidak
dilipatgandakan. Tbapi barangsiapa yang mengerjakan ketaatan, menuruti perinatr
dan menjauhi larangan, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan dia orang
png beriman kepada T[hanrya dan Rasul-N1a, maka dialatl png masuk ke
dalam surga untuk mengecap kenikmatan png diterimanla. Mereka diberi rezski
dengan rezeki png mewah, tidak terkira jumlahnla.

Wa yoa qaumi maa lii ad'unkum ibn rujaati wa tad'uutunii ilan ,wr :
"Hai luumh4 mmgapalult afu begini. Aht menyerulan lamu lccpada
lrelqasan, dan lannu metryent afu kc nemla.'

\Mahai kaumku, mengapa kehidupanmu begini. Aku mengajak kamu untuk
menempuh jalan png benar, png bisa melepaskan kamu dari neraka dan
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memasukkan kamu ke dalam surga, beriman kepada Allah dan Rasul-Np, tetapi

kamu mengajak aku ke dalam neraka.

Thd'uunanii li akfum billaahi wa usy-rika bihii maa laisa lii bihii 'ilmuw
wa atw ad'uukum ilal 'aziizil ghaffaar : "I{nmu menyeru aht supaya

fufur terladap Allah dan mempenehtrulan Allnh dengan sesuatupng tidak
aht lutahui, sedanglan aht merryerumu kepada Tfulan yang Maha l{ems
tuntutan-Nya lagi Maha Pengampun. "

Kamu menyeru (mengajak) aku untuk mengingkari Allah dan mem-
persekutukan-Nya dalam beribadat, dengan sesuanl yang tidak ada dalilnp png
menunjuk kepada ketuhanannya. Sedangkan aku menyeru kamu kepada T[han
yang pada zatnp terdapat sifrt-sifat ketuhanan, pitu sempurna kodrat-Nya,
sempurna ilmu-Np, sempurna iradat-Nya, dan mempunyai kekuasaan untuk
mengazab dan untuk memberikan ampunan.

Laa jamma annamut tad'uurunii ilaihi laisa lahuu da'watunfid dun-yaa
wa laa fil aa-khimti : "Sebenarnya lamu menyeru aht kepada tuhan yang

tidnk berhak disembah, baik di dunia ataupun di aWirat."

Sebenarnya kamu mengajak aku untuk menyembah berhala-berhala png
tidak bisa memenuhi permintaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, berhala
itu sama sekali tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak dapat memberi suatu

kemudaratan. Bahkan, berhala-berhala itu melepaskan diri dari urusan ibadatmu.

Wa anna mamddanaa ilallaahi : Sesung$tlvrya, tempat kembali kita adalah
Allah.

Tempat kembali kita sesudah meninggal dan setelah dihidupkan kembali
(bangkit) adalah Allah pada hari akhirat. Ketika itulah Allah memberikan
pembalasan kepada kita menurut amalan masing-masing.

Wa annal musrifiiru hum ash-hoabun naar : Dan sesungguhrrya merela
yang melampaui batas menjadi penghuni nerala.

Semua orang yang mempelsekutukan Allah dan melampaui batas png telah

ditentukan-Nya, itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnp.
Demikian pula orang )ang menumpahkan darah manusia dengan tidak melalui
jalan png benar dan mengotori jiwanp dengan berbagai macam kemaksiatan.

Fa sa tadz-kuruuna maa aquulu lakum : 'I{elak lamu alan ingat apa
yang aht latalan kepadamu."

I(amu kelak akan mengetahui kebenaran dari apa png aku perintahkan untuk
kau kerjakan dan mengetahui kebenaran dari apa png aku larang. IGtika itu
kamu menyesal, akan tetapi penyesalan itu tidak berguna.
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Wa ufawwidhu amrii ilalaahi : Dan aht mertyemhlun urusanht kqada
Allah.

Aku bertawakal kepada T\rhanku dan aku menyerahkan kepada-Np semua

urusanku. Aku memohon pertolongan kepada-Nla untuk memelihara aku dari
semua macam kejahatan dan dari semua bencana.

IQta Muqatil: 'seorang mukmin png memberi nasihat kepada Fir'aun
tersebut lari ke gunung. Kemudian orang-orang mencarinya, tetapi tidak berhasil
menemukan."

Ibn Abbas meriwalatkan bahwa ketika Fir'aun mengetahui lelaki itu ternlata
beriman kepada Musa, dia ingin membunuhnla, sehingga lelaki itu langsung

melarikan diri untuk mendapatkan kebebasan.

Inrullaaha ba-shiirum bil 'ibaod : "Sesufiggulvtya Allah melihat lamba-
lamba-Nya."

Allah mengetahui keadaan mereka, memberi petunjuk kepada orang )ang
berhak memperoleh petunjuk dan membiarkan sesat kepada orang )ang berhak
disesatkan.

Fa waqaahullaahu sayyitati maa malutau wa luaqa bi aali fir'aww
suu-ul 'a4uab -- I{emudian Allah memelilwm omng yang beriman dari
lcejahatan tipu daya merela dan dilipntilah lrelwrga Fir'aun olch sil<sa yang
jahat.

Maka, Allah menyelamatkan para mukmin dari perbuatan jahat yang ingin
ditimpakan oleh Fir'aun. Allah melepaskan mereka bersama Musa dari kejaran

Fir'aun dan tentaranla. Sebaliknp, Fir'aun dan kaumrya )ang tertimpa azab

buruk di dunia, pitu karam di dalam laut seuaktu mengejar Musa dan para

mukmin, selain mereka akan memperoleh azab di akhirat.

Anrwara yu'ru4huuna 'alaihaa ghuduwwaw wa 'asyiyyaw wa yauna
taquumu.s saa'atu ad-khiluu aah fir'autw a-syaddal 'a4uab : Kepada

merelu dihadaplan nemla pada tiap pagi dan petang. Pada hari kiam.at,

Allah memerintahlan pam malnilat, lata-Nya: "Masuld(anlah keluarya
Fir'aun l<e dnlnm sil<sayang paling l<ems."

Sejak meninggal hingga hari bangkit (kiamat), Fir'aun dan kaumnya

dihadapkan ke neraka pada waktu pagi dan petang hari. Hal itu terus berlangsung
tiada henti. Ketika hari kiamat tiba, para pengawal jahannam berkata:
"Masukkanlah Fir'aun bersama kaumnla ke dalam neraka, dan siksalah mereka

dengan siksa yang paling berat."

Ayat ini yang dipergunakan oleh sebagian ulama untuk menetapkan adanya

siksa (azab) kubur. Selain itu, firman ini juga dijadikan dalil bahwa jiwa (nyawa)
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Fir'aun dan kaumrya di dunia setiap pagi hari dan petang dihadapkan ke neraka.

Jika demikian halrya, azab kubur adalah suatu kebenaran png tidak bisa disangkal.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allatr menenangkan hati Nabi Muhammad saw. dengan

menjelaskan kisatr Musa melawan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun dan kaumnp
mendustakan Musa, menyuruh membunuh anak lelaki Bani Israil, bahkan juga

berencana membunuh Musa, karena mereka takut agamarya akan rusak dengan

dakwah Musa. Menghadapi semua orang png sombong dan tiada ber-
perikemanusiaan itu, Musa berlindung kepada Allah. Allatr pun memberikan
seorang pembela dari keluarga Fir'aun sendiri, prry kemudian berusaha mencegatt

terjadinp bencana png akan ditimpakan oleh Fir'aun kepada Musa. Sesudah

pembela Musa png mukmin itu mendengarkan pendapat Fir'aun dan tidak
mungkin dia mampu mengubatr ambisi Fir'aun, maka mukmin itu mengulangi

nasihatnp dengan mengemukakan berbagai peringatan. Sebalikrya, Fir'aun justru

memerintah wazirnla, Haman, untuk membuat istana )ang sangat tinggi, png
bisa mencapai langit untuk melihat Ttrhan Musa. Tbntu saja, maksud png
sebenarnla dari perintatr itu adalatr mengolok-olok Musa. Orang mukmin png
menasihati Fir'aun menyeratrkan urusannla kepada Allah, T[han ]ang mampu

menyelamatkan siapa saja png dikehendaki dari bencana fng akan ditimpakan
kepadarya. Pada akhirrya, Allah menjelaskan bahwa Dia mengabulkan doa orang

mukmin tersebut, dengan menyelamatkan dia dari bencana dan mengazab keluarga

Fir'aun.

919

(47) Ingatlah ketika mereka berbantah-
bantahan tentarrg neraka. Maka orang-

orang yang lemah berkata kepada
orang-orang yang mcnyombongkan
diri di dunia: ' Kami ini hanp peng-

ikuunu." Maka, apakah kau nantinla
dapat menolak sebagian siksa neraka
png ditimpakan kepada kami?r4

(48)Orang png sombong inl menjawab:
"Kita semua telah berada di dalam

g\1rfl;i5r9tr=3{t36
qH)Kug;Q\tg

,rrf IGQ,/,W'J'p",--,"1"{e

GeY$ri;S;(u$JG

11 Kaidon doo$n S.43: az-Zrthuttf, 9.
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neraka, karena Allah telah meng-
hukum semua hamba-Nya. "

(49)Orang-orang )ang berada di dalam
neraka berkata kepada malaikat
penjaga neraka: 'Tolong, mintalah
kepada Tbhanmu supap meringankan
sitsa terhadap kami, walaupun schari
saja.

(S0)Para penjaga neraka bertanya: 'Apa-
kah para rasul tidak datang kcpadamu
dengan membawa keterangan-kete-
rangan )ang nlata?" Jawab mercka:
'Benar telah datang." I(ata para
penjaga neraka: 'IGlau demikian,
mintalah sendiri. Tidakada doa orang-
orang kafir, kecuali sia-sia."

(51) Sesungguhnf Kami menolong rasul-
rasul IQmi dan orang-orang yang
beriman sewaktu hidup di dunia dan
hari ketika pana satsi berdiri (memberi
kesalsiannp).

(52)Yaitu pada hari, ketika permintaan
maaf orang-orang )ang zalim tiada
berguna. Mercka justnr memperolch
kutukan dan mempcroleh tempat
kembali )ang paling buruk.r'

(53) Sungguh, Kami telah menganugerahi
petunjuk kepada Musa dan Kami
wariskan Kitab kepada Bani Israil.

(54) Untuk menjadi penmjuk dan peringat-
an bagi mereka semua png berakal.

(55) Malra bersabarlah kamu, sesungguh-
n1a jaqji Allah adalah bak dan mohon-
lah ampun terhadap dosamu dan
ucapkanlah tasbih seraya memuji
Tbhanmu pada waktu petang dan pag
hari.
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TAFSIR

Wa idz yata@iuuru fin naai fa yaquuhrdh dhu'afaa-u lil la4ziirus
tatcfuruu bnaa ktmnaa loklCIr. tafu 'an : Ingatlah ketila merula berbmtah-
banfalan tentctng nemlu. Malu orung-otttttg yang lemah berlata lcqada

orang-orang yang menyombonglun diri di dunia: 'Kami ini hanya
pengihttmu.'

Ceritakanlatr kepada kaummu, wahai Muhammad, mudah-mudahan mereka

mau mengambil pelajaran waktu orang-orang kafir berbantah-bantahan sanl sama

lain di dalam neraka. Ictika itu, para pengikut berkata kepada para pemimpinrya:

'Kami adalatr pengikutmu, bahkan kami adalah pelapn-pelalanmu. Kami telatt

meruufimu dalam kekafiran dan kesesatan. Seandairya bukan karena kamu, kami

tidek terseret ke dalam dosa dan syirik."

fu lul aftum mugh-ruatw'annot tu'shiifum mirun ntuy : Iv[afta, qalaft
lau nCIrtinya dap A mmolak s ebagian s ib a nemla yang ditinrp alan kq ada

kani?

Apakah kamu, taqa kafrr kepada pemimpinrya, dapat mengambil sebagian

azab neraka )ang menimpa kami?

@bl b4ziittos takfuruu innat hilun fiihoa : Orung yang sombong

menjawab: "Kita serrum telah bemda di dolnm nemka."

Mendengar pertanlaan itu, para pemimpin kafir pun menjawab: "Kita
sekarang ini sudah berada di dalamjatrannam dan didera azab. Seandainp kami

dapat menghapuskan sebagian saja siksa png menimpamu, tentulah kami terlebih

datrulu menolak siksa dari diri kami. Icadaan kita saat ini sama."

InruIlaalw qod hakanw babul 'ibaad : nKarena Allah telah menghuhtm

semuolunba-1,{ya.'

Allah telatl menghukum semua hamba-Np dengan hukuman png adil dan

telah niemberikan kepada semua orang tentang apa )ang harus mereka terima.

Sedikit pun tidak ada aniala (zalim), dan kita @ara kafir) semua semestinla
menerima azab itu.

Oleh karena para pengikut berpunrs asa akibat tidak memperoleh pertolongan

dari para pemimpinnla, mereka pun mengajukan permohonannla kepada para

pengawal jahanam.

Wa qaalal laiziiru fin naari li klwztnuiiafwn ronod'uu rubbakum yu-
ktuffiI'anntt youmam mitul 'a4znab : Omng-omng yang bemda di
datam nemla berkata kqada malailat peniaga nerulw: "Tolong, mimalah
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kqada Tfuharunu supayw meringankan siba tefiudq lanni, walauprm sehari
saia.'

Para penghuni jatrannam berkata kepada para pengawal neraka untuk meminta
pertolongan agar memperoleh keringanan atas bencana )ang sangat berat png
ditimpakan kepada mereka karena kekafiranrya: 'Mohonlah kepada Ttrhanmu

supala meringankan sedikit siksa atas kami, walaupun hanla sehari dunia."

Qaaluu a wa bm taku ta' tiihtm rusuhtkwn bil Wintati : Pam p mi aga
nemlu benanya: "Apalah para rasul tidak datang lrepadamu dengan
membaw a ket emngan-lcetemngan yang rryata ?'

Para pengawal neraka bertarya: 'Apakah tidak datang kepadamu para rasul
Allatr dengan membawa berbagai maqlm keterangan supala kamu mengesakan

Allah dan untuk memperingatkan kamu terhadap akibat perbuatanmu?"

Qaaluu balm : Jawab mercla: "Benar telah datang.'

Orang-orang kafir itu menjawab: 'Benar, mereka telah datang kepada kami
dan menjelaskan apa png diperintahkan oleh Allatl, tetapi kami mendustakan
mereka dan tidak mau beriman."

@aluu N'uu wa mat du'a*ul lrufiriiru illao fri dlwlaal : Kata pam
penjaga nemka: "Kalau demikian, mintalah sendiri. Ttdakada du omng-
ontng fufrn luanli sia-sia.'

Mendengar jawaban itu, para peqiaga neraka tak mau memenuhi perminuan
mereka. Katanp: 'IGlau memang kamu menolak ajakan Rasul unflrk beriman,

1a, mohonlatr sendiri kepada Allatl. Kami tidak akan berdoa untuk orang kafir
lang mendustakan Rasul. Ingatlah bahwa doa orang-orang seperti kamu tidak
akan memberikan fredah apa-apa. Baik kamu berdoa atau tidak, hasilrya sama

bagimu, azab yarry menimpamu tidak akan menjadi lebih ringan."

Iwua h twn-shwa rusulanat wal la*iitu atmtnuufil hayaaid dun-
yat wo laumayaquumul asyid : Sesunggulutya Karni menolong msul-
rusul Kami dan orung-omng Wg beiman savaku hidup di dtnia dan furt
lretilu p am s ab i bedii (metnberilan kcs ok iawrya).

Sesungguhrya, tegas Allah, IGmi pasti menolong para rasul png telah diutus
kepadamu, sebagaimana IGmi telah menolong orang-orang )ang telah beriman
kepada mereka. IQmi meninggikan mereka atas musuh-musuhnya, misalnla,
I(ami telah melakukannp kepada Daud dan Sulaiman. Kami memberikan
kepadarya kekuasaan png besar sehingga mereka dapat menundukkan orang-
orang kafir. IGmi juga memenangkanqa atas orang-orang lang mendustakannla
sebagaimana Kami lakukan terhadap Muhammad. IGmi menyiksa mereka png
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memusuhi rasul, sebagaimana telatr berlaku kepada kaum Nuh, Fir'aun dan

kaumnya. Allatr membinasakan musuh-musuh rasul setelah rasul-rasul itu wafat,

sebagaimana )ang terjadi kepada Nabi Syu'aib setelah dia wafat. IGmi juga

memberikan pertolongan kepada mereka atas musuh-musuhrya pada hui kiamat,

ketika semua saksi dibangkitkan, baik para malaikat, para nabi, dan mukmin,
atas umat-umat )ang telatr mendustakan rasul-Np. Yaitu menegaskan bahwa

seluruh rasul telatr menyampaikan risalah Tbhan kepada umat-Nla.

Yawrw laa ynfa' udt zlualimiilw ma' dzimtuLttttt : Yaitu p ada lwi, l(et il@

permintoan moaf orutg-oflmg yang znlimtiada beryuru.

Yaitu hari, ketika semua alasan png dikemukakan manusia tidak bermanfaat

sedikit pun bagi orang )ang zalim.

Wa lahumul b'r,atuwa bhum suu-ud fui : Mercka justnt mempemleh

futulen dan manperoleh tempat lembali yang paling buruk.

Pada hari itu, mereka dikeluarkan dari ratrmat Allatt dan mendapatkan azab

png pedih di dalam neraka jatrannam. Selanjutnp, Allatl menjelaskan sebagian

pertolongan png diberikan kepada para nabi di dunia dan di akhirat, firman-
Nta:

Wa b qod u4afiua muusal hudoo wa nurats-ttw banti isrua'ilhl Htaab.
fludaw wa dzikraa lt ulil albaab : Sunggult Koni telah menganugemhi
petmjukkqada Musa dan Kaniwaiskan Kitab kqada Bani Ismil. Untuk

menjadi paunjuk dan peringann bagi mercka semua ymg bemlal.

Kami (Allatr) telah memberikan berbagai mukjizat dan berbagai macam

hukum kepada Musa untuk menjadi pedoman b4gi manusia di dunia dan akhirat.

IGmi juga telah menurunkan Kitab Thurat kepada Musa sebagai petunjuk bagi

kaumnla. Mereka pun meuarisinya secara turun-temurun dan untuk menjadi
peringatan bagi semua orang )ang berakal.

Fash bir intu wa'dallothi lwqquw was tagh-frr li dztnUlka wa sabbih bi
hamdi mbbikt bil 'asyiyyi wal ibkaar : Malu bersabarlah lumu,
sesungguhnya janji Allah adalah hak dot, mohonlah antpw terladq dosatnu

dan ucaplunlah tasbih seruya mmuji Ttrlwvnu pada walou paang dan

pagi lari,
Bersabarlatr, hai Muhammad, atas gangguan-gangguan dari mereka png

membantah alat-alat Allah lang menimpamu. Allatl akan menolong dan

memelihara kamu dari semua gangguan (teror) manusia. Yatinilah bahwa janji
Allatr itu benar. Hendaklatr kamu bertobat kepada T[hanmu, memohon ampunan

atas dosarnu, dan bertasbih memuji Ttrhanmu pada waktu petang dan pagi hari.



luz 21 SrrCI: Ghaafir 3623

Allatr memerintah Rasul-Np supa)a tetap menltbut nama Allatl, hatinp
tidak pernah lalai hingga beliau masuk ke dalam golongan malaikat )ang terus-
menerus berasbih.

Ini adalatr suatu adab (pekert) )ang tinggi png harus diperhatikan oleh
umat Islam. Adab ini diajukan kepada Nabi supala kita semua mengetabui hahwa
itulatr suatu adab png wajib kita jalankan. Al-Qur'an mendahulukan msatah
bertobat dan memohon ampunan daripada amal, sebab Allah tidak mfficrirna
suatu amal, kecuali jiwanp telah suci dari dosa dengan bertobat- Adakalanya
tobat itu hanp mengerjakan sesuatu amal png kurang utama. IGrem iu" Allah
menyuruh Nabi Muhammad untuk bertobat.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bagaimana para penguni neraka

berbantah-bantahan satu sama lain dan bagaimana pula Fir'aun bersama kaumnp
berbantatran-bantatran. Allah akan menolong rasul-rasul-Np dan semua mukmin
dalam kehidupan dunia, dan pertolongan )ang mereka peroleh di akhirat lebih
besar lagi. Untuk orang kafir diberi laknat dan neraka. Di antara nikmat png
diberikan oletr Allah kepada para rasul-Np adalah nikmat 1ang diberikan kepada

Musa, png diwarisi oleh Bani Israil, pitu Thurat. Pada akhirnp Allah menyuruh
Nabi saw. untuk bersabar, memohonan ampunan dan bertasbih pada waktu pagi

dan petang hari.

920

(56) Sesunggunrya mereka png berbanah-
bantahan terhadap apt-apt Allah inr
tanpa diJasari ilmu png sampai ke-
padanp; di dadaqa tidakada sesuatu
kecuali sifat takabur yang dapat
dicapainp. Karena itu, berlindunglah
kepada Allah; sesungguhrya Allah inl
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(57)Sungguh kejadian langit dan bumi
lebih besar daripada kcjadian manu-
sia, akan tetapi kcbaqakan manusia
tidak mcngetahuirya.

(58) Ttdak sama antara onmg )ang buta dan

orang )ang nplang (tcrjaga) serta
tidak sama pula antara orang-orang
yang beriman dan bcramal saleh
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dengan orang )ang berbuat kejahatan
(kematsiatan). Tbtapi sedikit sekali
dari kamu yang mau mengambil
pelajaran.

(59) Sesungguhrya hari kiamat itu pasti

datang, tidak ada laraguan tentang hal
itu. Akan tetapi kebanpkan manusia
tidak beriman.

(60)Tirhanmu berfirman:'Berdoalah
kepadaku, sungguh aku memper-
kenankannya. Sesungguhnya mereka
yang menyombongkan diri dari
menyembah-Ku, kelak akan masuk
jahannam dalam keadaan hina.

(61) Allah yang telah menjadikan malam
bagimu supaya kamu bersenang-
senang di dalamnp dan menjadikan
siang yang terang-bcnderang untuk
bekerja; sesungguhnya Allah benar-
benar mempunyai keutamaan atas
manusia. Tbtapi kebanpkan manusia
tidak mau mensyukurinp.

(62) Itulah Allah, Tirhanmu )ang menjadi-
kan segala sesuatu. Ttdak ada nrhan
melainkan Dia. Maka, bagaimana
kamu berpaling?

(63) Sedemikianlah berpalingnya orang-
orang yang menyangkal ayat-ayat
Allah.

(64)Allah png menjadikan bumi bagimu
untuk tempat tinggal )ang tetap dan
menjadikan langit sebagai atap. Allah
membentuk rupamu dan membagus-
kan rupamu serta merezekikan kamu
png baik-baik. Itulah Allah, Thhan-
mu. Maha Ttnggi Allah, Tbhan png
memiliki semesta alam.

(65)Dialah TUhan png hidup. Tidak ada

tuhan melainkan Dia. Maka serulah
Dia, seraya mengikhlaskan diri taat
kepada-Np. Semua puji bagi Allah,
Thhan semesta alam.r6
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TAFSIR

Irrwl b4ziirw yqjaadiluwu fii aayoatillaatri bt glniri sulahoanin otaahum
in fii shnduurihim illaa kibam maa hum bi baali-ghiihi : Sesungguhnya

merelayang berbanah-bantalwt tefiudap aptopt Allah itu tanpa didasari
ilmu yang sarnpai kqadonya, di dadanya tidak ada seswfiu kccuali sifat
talubur yang dqat dicqainya.

Mereka png membantah kamu dan membantah alat-alat Allah tanpa alasan,
wahai Rasul, adalah orang-orang png hatirya penuh dengan ketakaburan dan
enggan menerima kebenaran. Mereka sebenarnla menghendaki kedudukan png
tinggi dalam masprakatnp dan ingin tetap menjadi pemimpin. IGtakaburan dan
keinginan tetap menjadi pemimpin itulah png mendorong mereka membantah
kebenaran. Mereka tidak bisa mencapai apa )ang dikehendakinp itu dengan
menindas perjuanganmu, hai Muhammad. Namun, Allah akan merendahkan
mereka dan akan memusnahkan ketamakan mereka.

Fas ta'idz billaahi innahuu huwas samii'ul ba-shiir : Karena itu,
berlindtnglah lrqada Allah; sesungguhnya Allah itu Maha Mendcngar lagi
Maha Melihat.

Mohonlah perlindungan kepada Allah untuk menolak rencana jahat orang-
orang musyrik. Sebab, Allah mendengar semua jenis ucapan, bahkan segala
macam bisikan hatinla, dan Allahlah png melihat semua perbuatan, walaupun
hanla berupa kedipan mata.

I^a khalqus sanaawaati wal ar4hi akbaru min khalqin ntasi : Sungguh,
kejadian langit dan bumi lebih besar daipada lcejadian manusia.

Menjadikan langit dan bumi adalah lebih besar (berat) daripada menjadikan
manusia, baik pada kejadian permulaanrya maupun pada kejadian ulangan. Karena
itu, janganlah kamu menlangka bahwa Allah png telah menjadikan langit dan
bumi serta segala isinp itu tidak mampu menghidupkan kembali orang-orang
png sudah meninggal dunia.

Wa laakinru ak4samn naasi laa ya'lamuun : Alan tetapi kebanyalan
manus i a t i dak meng aahuinya.

Tetapi kebanpkan manusia tidak memahami hujjah-hujjah (alasan) png telatr
dikemukakan oleh Rasul. Mereka tidak memperhatikannla dan tidak mengetahui
bahwa menjadikan langit dan bumi itu lebih berat daripada menjadikan manusia.

Wa maa yastawil a'maa wal ba-shiir : Ttdak sama antam omng yang buta
dan omng yang nyalang (teiaga).
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Tidaklah sama antara orang kafir png buta dari kebenaran dengan orang
mukmin png melihat berbagai alasan (huiiah) dengan matanla untuk dipikirkan
dan membuktikan keesaan Allah dan kesempurman kodrat-Np untuk menjadikan
semua makhluk, baik png besar aaupun png kecil.

Wal b4ziitu aomanuu wa'amihtsh sltulihoati wa bl musii-u = Serta
tidnk sCIru pula antam onng-orung yang beritrun dan berurul salch dangan
orung yang berbuat kejalwon (lcenubiatan).

Orang mukmin )ang taat kepada Allah dengan omng )ang senantiasa
melakukan kemaksiatan png menyalahi perintah Allah juga tidaklah sama.

Qaliilam nu tatadznkkanas, : Tetapi sedikit sekali dari lrotuyang mau
mengarnbil pelajaru.

Alangkah sedikitnp kamu mengambil pelajaran dari dalil-dalil png
dikemukakan kepadamu. Seandainya kamu mslgamhil pelajaran dari dalil-dalil
tersebut, tentulah kamu mengetahui b@a salahryatindakanmu itu.

Inrws sot'ata lo aofiyatal lot ruilnfrihoa : Sa ungguluty lari ldm itu
pasti datang, tidakada kemgruntdotg hal in.
Pada hari kiamat, Allatl akan menghirhpkan kembatri semua orang 1ang

telah meninggal dunia untuk menerima pembalasan, baik bcnupa pahala amryun
siksa. Tidak perfu dir4gukan lagi, hari kiamat pastildr datry.

fih lmkirus ak4samn noosi loo yu'mitw : Alwt tetryi fcUanym
ma,rusia tifuk hrilrun.
Tetapi kebanyatao manusia tidak beriman kepada hari affiirat.

Wa qaala rubbuhn ud'uunii astajib bhlu, : Tbhorurut befirman:
* BerduWt lqafufu sung g gult ahr mcmperkow*arurya.'

Allah mengatakan: 'Sembahlah Aku supa5a Aku mernberi pahale kepadamu
png sesuai dengan amalan-amalanmu. "

Mengerjakan ketaatan dan meninggalkan perbuatan berdosa, iolah png
dimaksud dengan 'doa" dalam aSat ini. Barangsiapa png meninggalkan dosa

berarti telatr berdoa dan barangsiapa mengerjakan dosa, maka dia dipandang
tidak berdoa. Walaupun selama 1.000 tattun dia terus-menerus berdoa.

Dapat juga doa itu diartikan sebagai ibadah. Dalam al-Qur'an kerapkali
dipakai kata 'doa" dengan arti ibadah.

Inrul la4ziiru yasukbfia utu 'an 'ibaadatii sa yad-kltttluwu jalwntwmt
daa-khiriin : Sesungguhnya merelu yang menyombonglun diri dari
menyembah-Kt, l@lak ala n masuk j ahannan dalam kcadann hina.
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Mereka )ang menlDmbongkan diri dengan menolak menpmbah Allah, kelak
akan masuk jahannam dalam keadaan hina dan rcndah. Ini adalah suatu ancaman
png keras bagi orang-omng )ang enggan menpmbah Allah dan suau kelembutan
Allatr terhadap hamba-hamba-Np. Allah menghendaki supa5a kita menyembah-
Nf dan memohon semua permohonan kepada-Np.

Nhthtn b4zii ja'ah lahond laikr li tashouafriht = AIMW9 telalt
menjadikan nwlatn bagirrw supay kanw funanory-serang di dalanrya.

Allah png kamu sembah dan kartu berdoa kepada-Np adalah Allah png
telatr menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat, melepaskan lelah dari
kesibukan kerja atau setelah mencari retrki pada siang harirya.

Wan rultum mub-shimn : Dan menjadikan siang ytg temng-bandemng
tuttukbelrcrja.

Yang telah menjadikan siang bersinar untuk memudahkan kamu bekerja dan
berusaha.

Inrullaalw h dau fadhlin 'ahn nruti = Seswggnlut)n AIM berur-
benar menpwyai ka$onoan ans marusia.

Allatllah png melimpahkan karunia-Np atas manusia dengan memberikan
berbagai kenikmaan png tidak dapat dihitung jumlahnla.

Wa lukitttu ak$amn naosi luyvsy-hman : Tdqi Wnrryuf,mmousia
tidak mau mercyuhtinya.n

Tbtapi kebaqakan manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu dan tidak
mau mengakuinla.

Dzrulifunullaaltu mbbuhnn klualiqu hdli syaiil l4o ilaolu illoa hwa
fa annu ta'fahun : ftuWt Allalt, Tblwnntt yng manjadikan segala
s esrufiu. Ttdak ada ruhon nulainkm Dia. M&a, bagabnaru koru beryaling ?

TUhan png telatr memberikan nikmat kepadamu, itulah Tbhan png Maha
Esa png menjadikan semua makhluk. Tidak ada tuhan selain Dia, tetapi mengapa

kamu tidak mau menlrmbah-Nf dan justru meryambah sesembahan png lain?
Padahal, png bukan Allah itu adalah ciptaan belaka, bukan Sang Pencipta.

Ko dztolika yu'fukul la4ziitu kaanau bi aayauilbcthi yqihdtutn =
Sedemikianlah beryalingty ofttng-orung Wg mecqglul M-ayat Allalt.

r7 Baca S.22: d-Haji, 66.
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Sebagaimana orang{rang musyrik Quraisy telatr sesat dengan menyembatt

selain Allah, begitu pulalah orang-orang sebelum mereka png juga mengingkari

ayat-ayatAllah. Mereka juga men),embah yang selain Allatl, semata-mata karena

kebodohanrya dan mengikuti haua na$u.

Alloahul ta4zii ja, ab lahmul ar4lu qara6mw was 8arna44 bilruqn :
Altah yang menjadilun bumi baginw mtuk tenpat tinggal yailg tetap dott

meniadilun lansit sebagai aaP.

Allatr png telatr menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat kediamanmu

dan kanru hidup di atasqa. Allatr juga png menjadikan langit sebagai atap yang

dihiasi dengan bintang-bintang, sehingga karenarya terjadilatl malam png gelap

itu bisa menjadi bercahala.

Wa shawwara kum fa ahsarw shuwamkurn wa raztqakum minath

tt oyibaati : Allah membqXuk rupamu dan membaguskott t'ttpatnu serta

memekil@n kamu Yang fuik-fuik-

Allatr pula )ang telah menjadikan kamu dalam bentuk png sebaik-baiknla,

bersesuaian antara satu anggota tubuh dengan png lainrya. Adarya keselarasan

dapat dipergunakan untuk bekerja. Selain itu, Allah juga telatr memberikan

makanan dan minuman 1ang baik untuk menjadi rezekimu.

Dznalihmullaahu rubhrhm fr tohoakollnohu mbbul 'oahmiin : ftulalt

Allah, Tuhannu. Motn Ifurygi Allah, Tliut ymg memiliki semesta alon.

Tlrhan png melimpatlkan nikmat-Np kepadamu, itulatr Ttrhan png uajib

disembatr dan png menjadikan alam ini. Maka, Matra Suci Allah, Maha Sempurna

kebajikan-Nla dan Dialah png memiliki segala alam ini.

fluwal hayya laa illaatu illaa huwa fad'unhu mu*lt-li-shiitu bhniliin :
Diawt niwtyottg hifrry. Ttdakada tulwrt melab*an Dio. Maka serulah

Dia, seruya mmgiffilaskan diri taat kqada-I'lya.

Dialah png hidup dan yang tidak akan mati. Sedangkan png selain-Np
pasti menemui ajalqa. Tidak ada png la5rak disembatr (Ma'bud) dengan benar

selain Dia. Karena itu, berdoalah kepada-Nf dan sembahlah Dia dengan

mengikhlaskan ketaatan kepada-Np dan membenarkan niat di dalam hatimu.

Alharulu lilluhi mbbil 'odamiin : senrn puji bagi AlM, lulutt sem?sta

alnn.
pujilah Allah, T\rhan png Matra suci, karena Dialah png memiliki semua

jenis makhluk, baik malaikat, manusia maupun jin. Karena Dialah png bersifrt

dengan semua siftt kebesaran dan kemuliiun )'ang mencurahkan nikmat-Np
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kepada makfluk-Nf. Ifuena itu semua, maka sela5aknla kia selalu mengucapkan:

2lllannfu lilloalri rubbil'aalonih.'

KESIMPULAN

Dalam Earalat ini, Allah menjelaskan bahwa png meryebabkan omng-

orang kafir membantah alaralat Allah adalah kesombonganrya dan mereka sama

sekati tidak bisa mencapai apa )ang diingintan oleh nafsunla. Allah juga

menjelaskan kuerangan-keterangan png memungkinkan terjadin5a kiamu, pitu
kejadian langit dan bumi, png lebih berat daripada menghidupkan orang )ang
telatr mati sekali lagi.

Sesudah itu, Allatr menjelaskan kewajiban kia adalah berdoa dan beribadat
kepada-Np. Dalam alat-aDrattersebut juga dikemukakan dalil-dalil png menunjuk

kepada adarya Allatl )ang kita sembatr dan kita berdoa kepada-Np.

921

t*'ff.lif #*;.*r1"T'.##rlfl.T;,t:"'vii;ii$tt'/iit{:$41t3
ffit [.Tiil T:?Hj}f.;fJffi -Wlq!3:Etilp
kctcrangatr <tari rlrhanku dan aku q6JGt{)glJ!};
dipcrintah upap hmduk mcnjErahlan
diri kcpada Tbhan scmcsta alam.

(64 Dialab, lbhan png rclah menjadilan
kamu dari tanah, kemudian dari ';riLyr'#)rrg"iffo.i-,,;

ffi 'ffi[Hffitrf ffi ',{:*rw:&w:w.pifr

ffi'ff*iilHffi ffi;ff JSi,'X'#rua#f$r9
usia dewasa, selaniumrhc,mbiarran @6#tffi6:.rf"fbf*
menjadi tua. Di antara mcreka-ada
yang dimatitan scbelum itu d.n
mcmbiadao kamu mcncapai ajal png
ditcntukan. Mudah-mudahan kami
mcmahaminla

tu"mofff;ffisflT#ffi G5#$4i #-ofl,i
sua$urusan, mar,a scsrusE,hnlaDia &IK{fnIjisSU
bcrfirman 'kun' (adilah), lalu
tcrwujudlah (ape fang dimalrsudkan

itu).
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TAFSIR

Qul innii ruhiitu an a'budal la4ziitu tad'autw min dwnillaahi lammoa
jaa<niyal Winoattt mir mbbii : Kntal@nlah, sesunggultnya afu dilarutg
maEembah tulun-tulan yang lannu s emfuh selain Allah, lcdil@ t elah datang

bermacam-macam ketemngan dart fuhanfu .

I(atakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, baik dari golongan

Quraisy atau lainnya: 'Allah mencegah (melarang) aku meqrembah tuhan-tuhan
png kamu sembatr selain Allah. Baik larangan itu dengan dasar alat-ayat al-

Qur'an maupun berupa dalil akal.

Allatr mencegatl aku berbuat demikian, setelatr aku mendapatkan dalil-dalil
dan keterangan )ang datang satu demi satu."

Wa umifiu an uslilna li rubbil 'aalamiin : oDan afu diperintah supaya

finhtk menyemhlanr dii kqada Tfulnn semesta alam.'

Aku, kata Muhammad selanjutnya, juga diperintah supala tunduk kepada

Allah dan mengikhlaskan ketaatanku kepada-Np. Sebab, Dialatr Tbhan png
memiliki semua alam.

Huwal la4zii klwbqahrm min tmabin tsumma min ruth-futin tsumrna
min 'alaqatin tsummo yuHrrijukwtt thiflan tswrrrrro li tablu-ghuu o-
sy uddakum t s urn ru li nkuwwr sy tE uu*lww w a ninhrm may y uow affu
min qablu wa li tablu-ghuu ofiabm ,nusorn now wa b'all*um ta'qiluun=
Dialah Thlwn yang telah medadikott karut dari taruh, ksrutdian dari setetes

rruni (spenru) , dai segwnpal damh yng beht, loht Allah nangeltnrkawrw
s ebagai seorury owlc, dm kenadian monbiailanttyw mmcqai usia davasa,
selanjutnya membiarkan menjadi fin. Di ailtam mercka adayang dinatil(nn
sebelum itu dan membiarlun lannu mmcqai ajal yang ditentula n. Mudah-
mudahan katnu menalannirrya,

Dialah, Allah png telah menjadikan kamu dari tanah. Logikanla, manusia
dijadikan dari air mani (sperma), lang kemudian berproses menjadi segumpal
darah. Darah terjadi dari makanan dan makanan berasal dari ftmbuhan, sedangkan

tumbuh-tumbuhan tdadi dafi zat-zat png ada di dalam tanah, kemudian tanah

menjadi nuthfitr (mani), lalu menjadi segumpal daratr dan secaraberahap berposes

hingga lahirlah kamu dari ratrim ibumu. Kamu keluar dari perut ibumu dalam
bentuk bayi, dan kemudian tumbuh berkembang menjadi dewasa sampai umur
tua, dan kembali dalam kondisi lemah. Di antara kamu ada png meninggal
sebelum sampai usia tua dan ada pula png sampai sangat tua sekali. Ihhan
berbuat demikian supala kamu mencapai waktu png sudatr ditentukan untuk
masing-masing dari kamu.
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Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa di antara dalil wujud-Np
adalah kejadian manusia, png dimulai dari setetes air mani sampai menjadi
seorang dewasa.

Huwal b4zii ynqii wa ywniitu fa i4roo qa4lua amran fa inrumaa
yaquulu lahuu kun fa yakuun : Dialah yang menghidrykan dan yang
mematikan. Apabila Dia memutuslan suatu urusan, nlnka sesunggulutya
Dia befirman ohtn" 

fiadilah), lalu terutujudlah (qa yang dimalaudlan
itu).

Katakanlah, hai Muhammad kepada orang-orang musyrik: 'Dialah Allah
png menghidupkan siapa png dikehendaki-Np dan Dia pula )ang mematikan
siapa png diketrendaki-Np. Apabila Dia menghendaki sesuatu, maka terwujudl'ah
apa )ang dikehendaki itu. Seoleh-olah Dia hanla mengatakan kepadarya 'kun"
(adilatr), lalu sekejap itu terciptalah apa png dimaksudkan.

Perkataan nhtn" adalah tamsilan (contoh) bagi bekasan dari kodrat
(kekuasaan) Allah png begitu besar terhadap segala sesuatu png dikehendaki
Np.

KES!MPULAN

Dalam alat-alat ini Rasul disuruh menjelaskan kepada para musyrik batrwa
Allatr melarang dia beribadat kepada selain Allatr, sekaligus disuruh menyeratrkan

diri haqa kepada-Np. Allah juga menjelaskan berbagai dalil png menunjuk
kepada wujud-Np, pitu menjadikan manusia dalam rupa )ang sebaik-baiknp
serta memberikan rezrki dengan rezrki png baik, png kemudian membentuk
tubuh manusia sejak dari nuthfah hingga berumur deuasa dan tua.

922

(69) Apakah tidak englau lihat orang{xang
png berbantah-bantahan mengenai
ayat Allah, bagaimana mereka
memalingkan diri?

(70)Mereka itulah fng mendustakan al-
Kitab dan apa )ang l(ami sampaikan
kepada rasul-rasul Kami. Kelak
mereka akan mengctahui.

(71) hitu ketika belenggu dan ranai-ranai
terpasang di tengkuknya, seraya
mereka dihela.

'grei!q5l,y_:r"{:{li.fJ
eafiil

wJWuHWeir
et)A5_J;:iiYrl-,r1,,

'L$1ti4s(#ru.
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(72)Ke dalam air yang amat panas,
kemudian mereka dibakar di dalam
neraka.

(73) IGmudian kepada mereka dikatakan:
'lvlanakah b€rhala-berhala png tamu
persekutukan?"

(74)'Selain Allah?" Mereka mcnjawab:
'Berhala-berhala itu telah lenlap dari
kami. Bahkan kami tidak pernah
mcnyeru sesuatu pada masa dahulu."
Demikianlah Allah menycsatkan
orang-onng kafir.

(75)Yang demikian itu karena kamu
bersukacita di muka bumi dengan
barang png tidak hak Oenar), dan
disebabkan kamu terlalu bersenang
hati, penuh rasa sombong.

(76)Masuklah kamu ke dalam pintu-pintru
jahannam, kamu ketal. di dalamnp.
Jahanam adalah tempat png paling
buruk bagi onmg-orang )ang som-
bong.

(77) Bersabarlah, sesunggrrhnp janji Allah
adalah benar @ak). Jika Kdmi mem-
perlihatkan kepadamu scbagian sitsa
png IGmi jaqiikan utuk mereta atau
Kami mewafatkan kamu terlebih
dahulu, maka kepada Kami pula
mereka kembali.

(78) Sungguh, IOmi tehh he,ngutus bebe"
rapa rasul sebelummu, Di antara
mereka ada yang Kami kisahkan
riwaptnp kepadamu, dan di antara
mereka ada png tidakKami kisahkan '

riwayatnla GpaOamu. Trdaklah ada
seorang rasul png bisa mendatangf,an
sesuatu a1at, melainkan dengan izin
Allah. Apabila datang perintah Allah,
maka merela dihukumi dcnganhukum

)ang hak. Pada waktu itulah, semua
orang )ang berpegang kcpadi png
batil akan menrgi.tt

9i-3).V-i-%a6if#r
tt5t46;t"^,

|{ii-vtt3ir"'rir*'6
W;t")!*i,o{t,F.

$;';iEg

&i;r:L'.EJte'*#V

,"if#{udi{k:i

v"iKlsg-gi$6\)tsib
@1l4tht|i,*a)tUW',#"u

,t;firs;ffj:=Kg'*
@.rfj$.r"{}a',
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TAFS!R

A hm torl M l*4zit u y C aodihaou fii aoyaatiilaafii annoa y wh'rqfiao, :
Apalah tidnk engkau litW omng-ofitng yang berbantalt'funtalwn mangenai

ayat Allatt, bagaimaru mercka menulingkan diri?

Lihatlah orang-oraqg png membantah alat-Eat Allah png membuttikan

keesaan-Np dan hari bangkit, bagaimana mereka menjauhkan diri dari ayat-ayat

itu. Padahal, cukup baqak dalil prg menarik untuk diperhatikan.

Atta4ziitu kadz4rnbua bil kitanW wa Um44 awalnot bihii ntsulartaa :
Mercta itutahWg mend$takan al-Kitab dan apa yang Karni sanpaiknrt

kqada msul-msul Kami.

Mereka yang membantah ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang

mendustakan al-Qur'an png diturunkan dari sisi Allatr serta )ang mendustakan

semua apa )ang disampaikan oleh rasul-rasul Kami.

Fa sauda ya,lamuun. Idzil agh-luhr fit a'nuqihim was salaasilu yls-
lwbuun. Fil twmiini tsumma fin nuri yusiaruun : Kelak merclw alwt
maryaahtri. llairu l@ika belngyu dan ruttai-runni turyasang di tanglotlotya,

"sem1n mercka dihela, le dalan air yng amot paruB, l@mudian mercka

dibalar di dalam nemlra.'

Orang-orang png mendgstakan al{gr'an dan mendustakan penmjuk-pegnjuk

Rasul akan mengetatrui hakikat apa )ang lhmi jelaskan kepada mereka, ketika

belenggu-belenggu dan ranai dililitkan ke leherqa unnrk diarak ke dalam neraka.

Di dalamnla, mereka dibakar lahir dan batin.

T! umma qiih tatunn ohu naa kwtttnt tnsy +lhan" Ilftn &apilloahi qaalw
tllwlluu 'annaa bal bm nafuil nod'uu min qablu slai+n : Kemudian

kepada mereka dikatakan: 'Manaknh berhala'berhala yang kamu
p erc ehfiukan, s elain Allah ?' Mercka maqi awob : " Berhala-berhala iu teWt

lenyap dan fumi. Bahlan kani rtdak pemoh menyeru sestmtu pada masa

dahulu."

Untuk menegur para musyrik dan untuk menambah kepahitan serta

kesakitanrya, maka kepada mercka dikatakan: 'Mana berhata-berhala )ang telatl

kamu sembatr selain Allatr untuk melepaskan kamu dari bermacam-macart

bencana? Sebenarnla, di dunia kami tidak meryembah sesua$ fng tidak lqak
disembah." Pada suatu saat mereka pun meryadari batrYa perbuaUn mercka

meryrembatr para dewa adalah suatu perbuatan s$at.

Ka dualika yu4ltilhrllodtd kufiriin : Denikianlah Allah milyesatkott
orutgorung kafir.
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Sebagaimana Allah telatr membiarkan mereka png musyrik itu sesat, begitu
pulalah Allatr memperjalankan amal perbuatan orang-orang kafir. Mereka tidak
dapat mengambil manfiat apa-apa dari amal perbuaan mereka itu.

Dzttlihm bi maa kmnm tufmhwru fil arihi bi gluiril lwqqt wa bi
mao kuntum tammhwn : Wg demikian iru kneru lannu benulacim di
muka bumi dengan furuW yang tidak lnk (berur), dan disebabkan lutnu
ter\lu benawry luti, peruth msa sombong.

IGmi timpakan azab png sangat pedih kepada dirimu disebabkan oleh
perilakumu png sombong dan congkak dengan teap mengerjakan syirik dan

maksiat di dunia. )

lld*huluu abwuba iahahtunu khaalidiitw fiilwa fa bi'sa mats-wal
mutalubbiriin : MosrMh lannu ke dalan pintu-pintu jahanrutn, knnu
l@kal di dalawry. hfwnnfu adahh tempat yang paling buruk bagi otttttg-
omng yang soibong

Masuklatr kamu melalui sllah satu pintu di antara tujuh pintu jahannarn.

Masing-masing pinnr mempurpai bagian teftennl, dan mendekamlah kamu terus-

menerus di dalamnla. Jatrannam adalah tempat >ang paling buruk bagi orang-

orang )ang meryombongkan fliri terhadap Alla]t di dunia.

Fas h bir htu wa' Mluhi luqqw = Bena,barlah, s eswg guhnyv i ani i Allalt
adaWt berur 0uk).

Wahai Rasul, beriabarlatr menghadapi gangguan para musyrik, dan ber-

tawakallatr kepada Allatr serta mohonlah ampun atas dosa-dosa )ang telah kau

kerjakan. Selain itu bertasbihlah pada waku pagi dan petang.

Fa immat rutiyawuka fu'dlwl lo4zii ru'iduhwn au natawafuantwlu
fa ilafuua y rrj a' unn = lika Koni nrcrnp erlihukan kq afunu s ebagian s ib a
yang Kani janjikan wtuk mercka atau Kani mauafatkott kamu terlebih
dolwla, noko kqada Koni pula mercka kqnbali.re

Jika Kami perlihatkan sebagian az:;b yang l{ami janjikan kepada mereka

semasa kamu masih hidup, atau l(ami mewafrtkan kamu sebelum IGmi timpakan
azab kepada mercka, maka mereka juga dikembalikan kepada l(ami pada hari
kiamat, dan l(ami pun memberi balasan kepada mereka.

Wa b qd an alnu rusulorn min qablifu minhwn nwn qa*lus hnoa' alalkt
wa mhilnan nulbm naq*hwh'aloika : SWtggul4 KaniteWtn'engutus

20 Kai&o dcrum S.42: s-Zulfuuf, 4G41.
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beberupa msul sebelummu. Di antam meneka ada yang Kami kisahkan

riwryanrya lcqadamu.

I(ami telatr mengghrs beberapa rasul sebelummu kepada umat mereka masing-

m:Ning. Di antara rasul itu ada yang l(ami ceritakan kisatrnla di dalam al-Qur'an

dan apa )ang mereka alami. Di antara para nabi inr ada pula png tidak l(ami

kisahkan riwalatrya.

Diriwalatkan oleh Imam Atrmad dari Abu Dzar, katanla: "SEa pernatt

bertanla kepada Rasulullah, berapa jumlatr nabi? Maka Rasulullah menjauab:

'L24.W0, dan yang menjadi rasul di antaranla 115 orang."

Wa mukaaru li ruswtin oy ya'tiyabi uyuinill&L Uidaillaahi : Dan

di antam mereka ada yang tifuk Kottti kisahkm riwaydnya kqadanu. Ttdak

ada seomng msul yang bisa mmdatanglan sesuatu ayat, melainkm dcngan

izin Alhlr.

hra rasul tidak membawa sesuatu mukjizat dari dirirya sendiri. Mukjizat-

mukjizat itu datang dari Allatl, png diberikan kepadanla sesuai dengan nmtutan

keadaan dan masa. Maka, rasul-rasul itu tidak akan bisa memenuhi permintaan

orang-orang kafir untuk mendatangkan sesuatu png belum dikehendaki oleh

Allatt. Allatr pun tidak akan memperkenankan perminuan itu jika tidak sesuai

dengan kemaslahatan.

Fa idzru ju{ amrall0nhi qu4hw bil ,wqq, wa khasiru hwaawal mub-

thiluun - $)abila dotang peintah Allolt, makn mercka dihufumi dangan

huhm yory lnk fuda wabu itulaL, semua orumg yvng berpegang kqada
yang futil alant merugi.

Apabila telatl datang azab Allah, )ang mencakup semua orang )ang
mendustakan-N1a, maka Allah pun memutuskan semua perkara dengan seadil-

adiln1a. Allatr akan melepaskanpara rasul dan orang-orang mukmin. Sebalikqa,
Dia akan membinasakan semua orang png membantah alat-alat-Nla dan

menganggap batrwa Allah mempuryai sekutu.

KESIMPULAN

Datam alat-alat ini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik png
membantatr alat- alat-Nla. Mereka mendustakan al-Qur' an, kitab-kitab, dan

slariat-syariat. Sesudatr itu, Allah menyuruh Rasul-Np supala bersabar

mengfudapi gangguan orang{rmlg musyrik. Sebab, kelak Allah pasti memenuhi
janji-Np dengan memenangkan Rasul atas kaumrya dan memberikan akibat
png baik kepada Rasul dan para mukmin di dunia dan akhirat.
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(79) Allah faug tclah mcnjadikan binatang
ternak (an'am) bagimu, supap di
antaranla ada png famu nmggangi
dan di antaranya ada png lamu makan

degngnla.
(80) Bagimu, pada binatang-binatang itu

ada beberapa manfrat dan supap
kamu mayampailan hajat (bingina$
pug terkandung di dalam dadamu
dengan mengeirdarainla. IGmu dipi-
fU (AianghD oleh binatang-binatang
itu aau oleh pcrahu.

(81 ) Allah mc,mperlihatlan alat-alat-Nla
bpadamu. Maka, alat-alat manakeh
png lamu inglad?

qisli6<lHt4s$[bI
@zfikuhi

'-lwrill;'glrr;ffis
,fi;il*ilt$i$?T.:tt*etNthffi;fy.lra-l

a.

@6
7'

df#ltr1(A1:+i6'i*jj

TAFSIR.

Alloohd b4diJa'ala laharrd an'oan o lt tst*frua mhlua wa mlnhaa
ta' kuh.tt r, Wa loht n lri hoa nunoafi ' u wa li tailughuu' abiltu hqj aan
fii shndwrihm wa 'alailtu wa 'fu|fitlW tuhmalwm : AIM Wg telah
maf adikan bilnnng t ernok (an' un) fugimu, stry otv di otnrunW afu yotts
koru nnggangi dan di anururw ada yry furut nakon dagingry. fugima,
pada birutang-birutang itu ada beberrya madfaat dan stryaya karnu
menyanpaikan rqia (kcinginan) WW terkondng di dolan dodantu dengan
mmgadaminya. Kanu @Wtt (diarghtt) oldt biltmtg-bbunng iu ant
olehperulw.m

Allah SWT. png tclah menjadikan binatang una untuk kamu tunggangi dan
untuk kamu makan dagingnla scrta untuk berbagi manfaat );ang lain, seperti
bulunla karu pergunakan untuk pakaian, air susunp untuk kamu minum, kamu
buat keju, dan kulitnla unuk kamu buat sepatui Sdain itu, juga unuk dat
traosportasi, mengangkut bar.ang{arang dari ncgeri sa$ ke negeri lain.

W ytollhn @ltt fa Wa quilldd ttotHnan = Allah ruqrper-
Afutkon MoW-W fqonnu. Iilofu, MoW ntonakolt yang kottw
hgkan?

'Krifu d."gE 3.16: E.NrhL 5,67.
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Demikianlah Allatr memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepadamu.

Maka, tanda-tanda kekuasaan manakah yang masih kamu inglari dan mana pula

png karru akui, sedangkan semuanla nlata, dapat dilihat mata?

KESIMPULAN

Dalam ayar-ayat ini, Allah menjelaskan dalil-dalil )ang menmiuk kepada

wujud-Np dan keesaan-Np dengan menlabut salah satu nikmat-Np png tidak

dapat dihiottg.

924

(82) Apakah mercka tidak berjalan di muta
bumi, lalu melihat bagaimana akibat
orang-ofirng yang sebclum mercka?
Orang-orang dahulu lebih banpk
jumlahnya, lebih kuat, dan lcbih
banfak tinggalannfa di muka bumi.
Maka, tfu:aklah berhcdah scmua hal
png men'.ta usahakan itu.

(83)Ictika tclah datang rasul-rasul Ikmi
dengan membawa kctcrangan-kcte-
mngatr, mcreka bcrsaung hati &ngan
ilmu pengctatruan yang dimilikiqa
danmereka diliputi olchsilsa aus apa
png mcrcka perolokolok.

(84)Kctika mercka melihat azab trhmi,
mereka pun berkata: 'IQmi hanya
beriman bpada Allah dan fami mcng-

ingkari apa )ang tami persckututan
dcngan Allah."

(85)Maka, tidak bcrmenfaat lagi iman
mereka scwaffi mereka melihat azab

Kami. Itulah sunnah Allah yang rclah
lalu pada hamba-hamba-Nya. Di
sanalah, orang{fiug kafir mcrugi.

6s3{V}:5jj$eur*{tr
'fivu'ns1'u5$tgY
V.rjltc.Sggl9Wru

@l,#tiW"#g

)qV;:;Y''#&W
Aoq$tiil:id4fr-

@.ojri4e$Vv

'*'wgw
e:vrl*I'iQ/-Iit'$'#
i"y*+:ff:ifltiillf-"'rrsjr6,a}-r*

" TAFSIR.

A la bm yasninru fil ar4ltt fi yan+lnout koila kuru 'aqibatul b4ditu
mln qabtlhlm kaaruu alc'{riaru mlrtwn wa a+yfu quwwqtaw wa @-
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tsotan fil ar4hi [a nu agh-naa 'anhurn moa kaanuu ySsibuun =
Apafuh mercka tidak berjalan di muka bumi, lalu melilra bagaimarw nasib
omng-omng yng sebelum mercka. Omng-orang dahulu lebih banyak
jumlaltnya, lebih hnt, dan lebih banyaktinggalawtya di mulw bumi. Mala,
tidaldah berfaedah semuo lnlyang mercka usalnlant.

Apakah orang-orang musyrik png membantah alat-a)at Allalt tidak pernatr
melauat (berkunjung) keberbagai negeri (daeratr) unokmemperhatikanbagaimana
nasib orang-orang png sebelum mereka? Orang-orang prry sebelum mereka
telah IQmi binasakan, karena mereka mendustakan para rasul Kami dan
mengingkari alat-a1at IGmi. Mereka itu lebih banlak jumlatrrya daripada para
musyrik Quraisy,.Jebih kuat tentaranla, lebih makmur hiduprya, mempunlai
rumah png mereka buat di gunung-gunung, mempunpi pandai besi, dan
mempunyai bangunan besar prry mengagumkan. Tetapi semuanla inr tidak dapat
menolak azab Allah png menimpa mereka.

Fa lamnaa jmahum nuuhthum Ul Wit ontifarihuu bi ntot ,fudahwt

mirul 'ilni wa haaqa biffim maa kaaruat bihii yastahzi-t ttt, = Ketika
telah datang rusul-rusul Kami dengan mqnbowa ketemngoa-titeruntgan,
merela benerung lwi dengan ihau paryetaltuanwg dimilikW don merc*a
diliputi oleh siba otas apalang merckaperolokolok"

Seuaktu para rasul png diutus oleh Allatr daang B.paOa r.r.tl 1aqg
menlangkal kebenaran dengan membaua berbagai keterangan lang n1ata, maka
orang-orang png menlangkal itu menampakkan kegembiraannla dengan apa
png mereka anut, )ang mereka sangka sebagai ilmu png berguna dan tenimpalah r .

azab png sebelumnya mercka olok-olok.

Fa bmmaa mau ba'sanu qulua oomtn ro.o billoolri wahdduu wa
fufamoa bimoa kurnoa bihii musy-rikiin : Ketika mereka meritut aztb
Korti, mercka pw berkan: 'Karri lrail)a berbnan kqada Allott dott konti
menginglari qawg kani percehtukan dangan AlloL.,
S€telah mereka melihat x26 l{ami png menimpa dirirUa dengan mata kepala

sendiri, barulatl mereka berkata: 'I(ami beriman kepada Allah dan kami ingkari
semua sesembahan dan deua )ang telah kami jadikan setutu bagi Allah datrulu."

Fa bm yaht ya4fa'uhum ilmoaruthunt bmnaa mtu barsanm = Maka,
tidok be@aot lagi itttot meruka senabu merckn melitra azab KanL

Ictika siksa itu rclah tampak (ditimpakan), maka pekerti dan artral tidak lagi
bermanfrat bagimu. sebab, keputusan Allatr aus dirimu telah ditctapkatr dan
tidak bisa diubah lagi.

J
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Sunnatallaahil latii qad khabt fii 'ibaadihii wa khasim hunaalikal
kufiruun : Itulah sulrutt Allah yang tew lalu pada homba-lnntba-I'lya.

Di satulah, ofltng-otwg kafir merugi.

Demikianlatr sunnah Allah terhadap umat-umat png telatr lalu, png akan

beriman ketika azab telatr datang. Tbntu saja, iman png dalam keadaan demikian

sudatr tidak bergUna lagi. Pada saat itulatr orang-orang kafir merasa rugi.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allaft mengancam orang-orang lang membantah apt-
alat-Nla dan menjelaskan bahwa dunia ini adalatr tempat tinggal )ang tidak

kekal. Allah membuat perumpamiurn untuk mereka. Umat )ang terdahulu

disebutnla berjumlatr lebih baryak, lebih kuat dan lebih dapat memakmurkan

bumi daripada mereka. Tbh, Allatl tetap mengaab mereka karena kekufurannla.

Pada aktrirrya Allatr menjetaskan batrwa orang kafir baru meryatakan bersedia

beriman setelatl melihat azab.
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xLt
FUSH SH ILAT

(Yang Dlfelaskan)

Dinmnkan di Mekkah sesudah surat Ghaafir, 54 ayat

Nama

Surat ini juga dinamakan dengan surat'as-Sajdah" atau surat'al-Masabih".
Diriwalatkan oleh Abu Nu'aim dan al-Baihaqi dari Umar bahua setelatr Nabi
membaca surat Haa miim @ushshilat) ini di depan Utbatt ibn Rabi'ah, maka
Utbatl pun pergi kepada sahabat. IGta dia: "Wahai kaumku, turutilah aku pada
hari ini, walaupun kamu mendurhakai aku sesudah ini. Demi Allah, aku telatl
mendengar dari Muhammad suatu pernlataan png telingaku belum pernatr
mendengar dan aku tidak mengetahui bagaimana membantahnla."

Baryak riwalat pqg diperoleh dan menunjukkan bahwa orang Quraisy pernatr
berkumpul, lalu menyuruh Utbah ibn Rabi'ah menemui Nabi. Maka Nabi pun
membaca permulaan surat ini di depan mereka.

IGitan dengan Surat Sebelunnlra

Persesuaian surat ini dengan surat )ang telah lalu (Ghaafir) adalah:

1. IGdua surat sarna-sima berisi ancaman kepada orang Qrraisy dan peringatan
tentang azz;b yarry menimpa mereka.

2. IGdua surat dimulai dengan menjelaskan sifrt al-Qur'an lang mulia.

IGndungan Isi
Surat ini menjelaskin sifat al-Qur'an, tindakan orang musyrik terhadap al-

Qur'an, gambaran tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menjadikan bumi
dan langit, mengancirm para musyrik dengan azab yangtelatr menimpa kaum 'Ad
dan TSamud, serta dengan azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat.

Di samping itu, juga menjelaskan keadaan para mukmin png berlaku lurus,
bagaimana kesudahan mereka di dunia dan di akhirat, menjelaskan sebagian
akhlak para mukmin, beberapa tanda kekuasaan Allah, serta membahas keadaan
al-Qur'an, beberapa akhlak manusia dan tabiatnla, )ang semua itu dimatsudkan
untuk menyucikan jiua.
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925

tSt.yto t
Dengan (maEebut) rwtru Allahyang Maln Pqnumh,

yang seruntiasa macumltkan ruhnorw

1tj ru*miiln.l
Kitab ini diturunkan dari lbhan yang

Maha Pemurah lagi Maha Kekal
rahm1t-Nla.

Kitab }ang alat-ayatnla diceraiken
antam )ang satu dengan lainqa, )alni
alQur'anpng bcrbahasa Arab, dntuk
kaum png mau mcngetahui.

Yang memberi kabar gembira dan

kabar menaluti. Maka, kcbanyakan
mersh berpaling diri dan tidakmau
mendengar4a.

Mereka bcrkata: 'Ilati kami t€rtutup,
tidak dapat mcmpcrhatikan apa ]ang
kamu senrkan kepadanla dan telinga
tcrmi jug sular untuk mendcngarnya.
Di antara kami dan kamu terdapat
dinding, scbab itu bcramallah tamu
dan kami pun bcramal."

Katakanlah: 'sesungguhnp aku ini
seorang manusia, sePcfo tamu juga.
Diwahyukan kcpadaku bahwa ltthan-
mu itu Esa. Ihrenanla, turuslahmeng-
hadap kepada-Nya dan mohonlah
ampun kcpada-Np. Ncraka wail itu
bagi mereka scmua ]ang memperse-
kutulan Allah."

,22.1.!-$4

sr.l3.-Q.V-9!4r.Ub j)u)
qtbc$yi6

*4

adt#
67

Yu*rs(2)

(3)

(4)

;t;;IW:'$

(5)

(6)

(7) Yaitu, mereka fng tidak mcmbcri
zakat, sedangtan mercka juga m€ng-
ingkari hari akhirat.

ei,fffih{i,b.
@6fifi

-6;trFrsulg\W$ei-6itrFrsulgaq
'i*%W:,;*qii

'i;i\'t-$
qr$9

Ir#sU)p4t
oo;pf,Y57;;ptt

t Ihidrro dmgaa S.39: s-Zuoar, ,lq S.42: isy-Syun-

I
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(8) Sesungguhrya mereka png bcriman
dan beramal saleh mcmpercle,h pabala
png tiada putus-punNnla.

TAFSIR

Haa miim : AlWWyang Maln Mmgaalui apa nubudqa.

Ihtuiilun mirur mhnaanir mhiim : Ktab ini diturwtlan dari ruhan
yang Maln Pemumh lagi Malw Kekal mhmat-W.z

Al-Qur'an ini diturunkan dari Allatr png Maha Pemurah lagi Maha IGkal
ratrmat-Np kepada nabi-N1a, Muhammad.

Kitaabun fiuh-shilat aoyaatultuu : Kitab Wry aqtayafirya dicemitant
antaraWry satu dcngan lainflya.t

Al-Qur'an merupakan kitab )ang alat-alatnla telah dijetaskan satu demi
satu, dan dipisahkan dengan tanda-tanda alat serta diberi tanda acal surat dan

akhir surat. Maknaqa juga dibeda-bedakan, ada png berupa janji baik dan ada

png berupa ancaman. Ada png berupa pelajaran dan nasihat, ada juga berupa
pendidikan akhlak, dan ada kisah-kisah nabi )ang telah lalu beserta umat mereka
masing-masing.

Qw-aanan 'ambiyyal li qaumiy ya'lamuun = Yabi al-Qur'an yang
berbalwsa Anb, untukkaumyang mau mengaalui.

I(ami (Allatr) menurunkan al-Qur'an kepada kaum png mengetahui matnanla
dan dapat meryrelami (mendalami) rahasiarya. IGmi menurunkanal-Qur'an dalam
bahasa Arab, karena bahasa itu sangat luas dan mendalam, paling ftsih dan

sangat jelas maknan)a, serta sangat meryantuh jiwa.

fu-syiimw wa ru4ziimn : Yong memberi kabar gembira dan kabar
merwhrti.

Untuk menjadi berita gembira bagi semua orang png mengamalkannla dan

untuk menjadi kabar menakuti bagi semua musuhnp. Orang )ang tetap
mengamalkan isinlaakan diberi pahala surga dan nikmat png kekal di dalamnp.
Sedangkan oraog )ang mendustakan al-Qur'an dan meninggalkan perinah-perintatr
Allatl akan dibenamkan ke dalam neraka.

2 Kridoo dongm 5.26: ary-Syu'uea', 12$195.
t Ksilh dmgm S.I1: Hlnril, 1.

'A4+W,,16\9ttu-{6t
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Fb a' mdlu fu arulwn fiInn lu ya wu' nwt - Iltfu , rumrla*m nurcka
beryaling diri funtifuknu nwaaganry.

IGbanfakan orang musyrik mcryombonglan diri, tidak mau mendengar
pembacaan al-Qur'an, tidak mau menaati perintah-N1a, dan tidak mau menjauhi
larangan-larangan-N1a. Bahkan, kemudian dengan tegas mereka juga
me4gemukakan sebab-sebab, mengapa diriqa tidak mengikuti al-Qur'an.

Wa qulwt qulunbttttu fii akhuutim mimnaa td'ustu ibihi = Merckn
berkata: 'Hoti kami tefiutup, tidak dqat metperlutikan qa yang kanw
serukon kqadanya.' .
Hati kami, kata para musyrik selanjutnya, ternfirp rapat. Apa png kamu

serukan tidak rcmbus ke dalamrya, baik mOngenai iman kepada Allah maupun
meninggalkan apa )ang telah kami terima dari orang tua kami.

Wa fii a4ztaninu waqrrot : Dan telinga kami juga sukar wmrk mm-
dengamya.

Tblinga kami juga tuli, kami tidak mendengar ucirpan-ucipanmu.

Wa mim baininoa wa fulnikn hijaahm : Di antam kn ni dan kanu tedryu
dinding.

Antara kami dan kamu, tutur para musyrik lagi, ada tirai (dinding) fang
menghalugi, sehiqgga kami sulit memperkenankan seruanmu. Dengan ini berarti
para musyrik mengemukakan tiga alasan png meryrebabkan mereka tidak mau
menerima seruan Nabi, pitu hati terhxtup, rclinga tak bisa mendenga4 dan ada

dinding png menghalangi mereka.

Sebagian ulama berpendapat, )ang disebut inr adalah tamsilan (contoh) bagi
jiwa png tidak dapat memahami seruan Muhammad. Adapula png berpendapat
bahwahati mereka diserupakan dengan suatu benda png ditutup rapat, sehingga
tidak ada sesuatu png bisa sampai ke dalamrya, telinga mereka diserupakan
dengan telinga orang tuli png tidak dapat mendeqgar seruan Nabi, dan keadaan
mereka diserupakan dengan oftIng png berdiri di belakang tembok tebal png
memisahkan dia dengan orang lain.

fu'mal lwunaa 'umlhaan = "Sebob itu berumallah karut dan koni pw
bemnwl.'

Kamu, hai Muhammad, dapat menindas urusan kami, deqgan segala
kemampuanmu dan kami pun bekerja keras untuk menjauhkan manusia dari
seruanmu dan untuk menghananrkan orang-orang png beriman kepadamu.
Demikianlah mercka mengatakan kepada Muhammad.
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Qal inrumaa ana ba-syantm mlts-luhtm yualwa lbyya an umoa
lbahukum llaahuw waalidtst fas taqttmw llolhl wos taghfirutltu =
Kntakanlalt: 'Seswggultttyva afu ini seorang nailusio, sqeni kottw juga.
Diwahyukan kqafufu balwa Tfulunntu iru Esa. Karcnarya, luntslah
moryhadap Dia doil mohonWt onryt kqado-W."
IGtakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu: "Aku ini bukanlah malaikat

dan bukan pula jin. lbapi aku ini hanp manusia seperti kamu, maka bagaimana
kamu mengatakanbahua antarakamu danaku ada dinding )ang tcbal. Seandairya
aku dari jenis png lain atau berbicara dengan batrasa yang tidak kamu pahami,
maka masuk akal kalau kamu tidak memahami pembicaraanku. Aku haryalah
seorang rasul lang menerima wahyu bahwa Thhanmu adalah Esa. Aku
diperintahkan men5ampaikannla kepadamu. Ole.h karena iu, menghadaplah kamu
semuahaqa kepada Allah, dan sembahlah Dia danjanganlah mempersekutukan-
Np dengan apa pun serta mintalah ampun kepada-Np atas dosa-dosa )ang
kamu kerjakan."

Wa waiful lil musyriHin. Nb4ditw lu yu'ttttuttz zfroato wa hwn bil
ookht att hwt krufinrut : Nemka wail itu bagi nweka sqnua Ww
tn arp en ehnrkan Alloh. Wtu, mercka yvng tidok nwnberi zako4 s edangkan
mercka jugamatgingkai lwri ahiru.
IGrugian daa fg[inaqaan bagi orang ]ang memperserikatkan Allah. Yaitu,

orang{rang png tidak mau mengeluarkan zlkat dan, mengingtari hari akhirat.
Menolak mengeluarkan ukat disebut s@ara khusus sebagai sifrt orang kafir
karena zakat merupakan tolok ukur png menunjukkan iman laog bersemi di
dalam jiwa seseorang. Hafta adalah imbangan roh. Memberikan harta kcpada
omng lain adalah bukti kebenaran niat dan keilfilasan hati. Orang png tidak
mengeluarkan zakat pastilah orang png tidat sempuma imannya.

Iwul lo4ziiru oorruruut wa 'amihsh shaaliltuti lahwn qino, glrdru
mornntno, : Sennggulvrya nwruka yng berimoil dan berurwl saleh, maka
merckn itu akan morperoleh palwla yang tiada puatsAututnyu.

Semua omog png membenarkan Allah danRasul-Np, meqgerjakan scmua
perintah Allah dan Rasul-Np, dan menjaul*an diri dari semua larangan Allah
dan Rasul-Np atan mcmperoletr pembalasan png tidak ada putus-putusqa di
sisi Allah. Itulah setraik-baik pembalasan png diberikan kepada omng )ang
beramal.

Menurut pendapat as-Suddi, a5at ini diturunkan mengenai orangorang sakit
png tidak mungkin diharapfm bisa scmbuh, orang png tclah sangat tua datr
lemah fisiknla, sehingga tidak bisa meqialantan ketaatan s€ecrti waltu mudanla,
namun mrqifi punJa semangat unnrk menjalankan kctaatan. Mercka ihr ekan
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dibcri pahala ]ang sana deng;an pahala atas apa png mercka lakukan pada waktu

masih sehat dan kuat.

KESIMPULAN

Dalam Eat-ayat ini, Allah menjelaskan sifrt al-Qur'an, laitu sebuah kitab

)ang aJAt-EAfiUa jelas, diturunkan dalam bahasa Arab, suatu bahasa fng paling

iinggi tatagtratrnla, membawa kabar gembira dan kabar menakuti. Di samping

ituJuga meqielaskan keadaan omng-orang musyrik ketih at-Qur'an disampaikan

kepada mereka. Unnrk menjawab pertanlaan-pertanlaan usil mereka, Allah
memerintah Nabi unnrk menegaskan bahua dia tidak mempuqai kekuasaan

memaksa mercka agar berimatr. Beliau hail,alah seorang manusia. Haqa saja,

Allah memahyukan kepadaola rcnAng apa png tidak mereka terima. IGsimpulan

watryu png beliau terima adatatr ilmu dan anal. Dasar ilmu adalah tauhid,

sedanglan dasar amal adalah istighmr datr tobat.
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(9) Katakanlah: "Apakah kamu mcng-
ingkad Allah png tclah mcnjadihn
bumi dalam wafsu dua hari dan lamu
jadikan bcbcrapa sckuht bagi-Nfa?
Iulah 1lfian png mcmcthara scluruh

alam."
(10) Dia juga mcnjadilan guntmg-gunung

di pcrmukaan bumi dan mc,mbcrilan
bcrkat-Np sffta mcngahr makanan

peryhuni bumi dalam rralcu cmPat

hari fang bersamaan untuk semua
png mcminaaina.

(ll) IGmudian Allah mcnuju langit,
Scdanglan langit saat inr masih bcnpa
asap. Allah bcrtrta b:,pada langit dan

bumi: "Datanglah kamu bcrdua
b:pada-Ku, baik dcngru sitaP Pahth
tunduk ataupun dcngan sitaP tcr-
pal6a." Ingit dan bumi Pun mql-
javab: "Kami daung dcngan Paoh."

ciitoqc{r$irdwil
4;'d;Y"tl'lSMWe

w:i15a{_,$Qi-jfusvr.;tu
a($Frl&LqgXv$

utJtfi 'og.r,{'Wt$Gia4)({6?{$Gyqte$)
@'uityq

'Keih dry S.2l: *Afriyrr', 30; S.79: &N.Ei'rrt, rwrl S.0: ltur; 8.42: rry-
Syurq 29; brgiEr elfrir S.55: lbThlug S.7: ltuh' 151.
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(l2)Maka, Allah menyelesaikan tujuh
lapis langit dalam waktu dua hari dan
mcu,ahyukan pcrintah-Np kcpada
masiag-masing lengit ig1. IGmi meng-
hias langit dunia dengan beberapa
pelita Ointang) dan mcmclihararya.
Itulah pcmturan Allah png Maha
Keras tuntutan-Nya lagi Maha
Mcngetahui.

TAFSIR.

Qul a tn roktt n b taffimwu bil lo4zii khultqol arilwfii yawtwini :
KatokstW: zpakdt kanu mangingkari AIM yvng teW me4iadikan btotti
dalanwabu dto furt.' 

.

Ioakanlatr kepada kaummu )ang musyrik, hai Rasul: 'Bagaimana kamu
mengingkari Allah )ang telah menjadikan Qumi dalam dtra hari (dua tatrap)?
Kamu mengatakan bahua Allatr tidak berkuasa mengumpulkan orang-orang )ang
telah meninggal dari kuburrya, dan bagaimana kamu menetapkan beberapa setutu
b4gi Allah, padahal Allah itu suci (bersih) dari.sekuu. D

Yang dimaksud de4gan menjadikan bumi di sini adaratr "menakdirkan
wujudnla", bukan mdabanakan wujudnja (keberadaannla). Adapun }ang dimak-
sud dengan "hari" di sini adalatr waktu, bukan hari seperti png kita kenali di
dunia sekarang ini. sebab, pengenian hari sepeni inr,.pada masa itu belum ada.

wa tqi'aluuw lahuu andoadan : Da n karu jadikan beberryh sefutu fugi-
W?
Kamu, kaa Muhammad kepada para musyrik lagi, telah menjadikan bagi

Allah beberapa sekuo dari jin, malaikat, patung berhala, dan lain-lain.

mbbul 'ubmlh : nfruW Thlwnyttg mqulitwm sefuruh dlut. "
T[han png telah menjadikan bumi dalam dua tahap. Fertama dijaditannya

sebagai benda beku, padahal seboumnla hanja berupa gas. sedangkan png
krq, dijadikanrya 26 lapisan dalam enam frse s€perti yang d$ehskan oletr para
ahli geologi, irulah TUhatr lang memelihd.a selunrh alam.

WJa'ah fiihoa mwusiya nh fauqfrtoa : Dia juga nqiadikan gwung-
guruttg di pemukoan bwi.
Allah juga menjadikan di muka bumi itu beJerapa gunung besar dan tinggi-

tinggi png dasarnla masuk dalam tqnah bagaitan paku bumi untuk me.qiaga
agar bumi tidat miring.

,;i;ff;\vW{:t#i
7-V"cAw^er6ffi-#y+v 

'dJr,i9!fa$,v{-,
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W fuirako fdltoo : Dan nqberikm berka-tlyw.

Dia pun menjadikan bumi setragai tempat png diberkati, penuh kcbajikan
yang munberikan manfrat kepada para manusia dan makhluk yang lain. Gunung-
gunungnla dijadikan sebagai hulu suugai dan dijadikan pula sebagai sumber
ambang logam.

W qddaru fitw aWanu : *rtu moryanr mokottot patghuni futni.

Tbhatr pula pag rclah menentukan mekenan-mek4nalr pengeryang bagi
pendudrk bumi png sesuai deng;an kondisi masing-masing pendudttk. Walaupun
penduduk mekin hari semakin bertambah, bahan makanan untuk mereka tetap

ada. Hanja mereka perlu t€rus-menerus berusaha mempergunakan kemampuannJa

untuk me,mperoleh rezeki inr. '

Fll arba'qtl ayyumln = Dalonwabu qpat hart.

Allah mcnjadikan bumi dar gunung-gunung besar png kutuh itu dalam dua
hari, sedangkan mengeluarkan hasil{asilnJ,a dan menenilkan bahan makanan

bagi pendtrdukrya dalam fua hari pula. Proses kejadian bumi, gunuog, dan

mencntukan balun makaoan pendrdtrk, memerlutan waktu empat hari.

fuwu<n : hlg benonoan.

Empat hari @eriode) png bcrsamaan.

Lis sozfliln : (Jntt* sqruta yung nminu-minn.

Unark mercka semua yang memerlutan bahan makanan, minuman, dan

pakaian, baik unuk manusia maupun heryan.

Tbtotmas tavu ibs sottul rw hiy tht*hwun : Karutdiot Alhtt ntott4ju

bttgit, sedangkat langit saot itu nasih benpa asq.

, IGmudian Allah menuju langit, sedanglan langit kala itu masih berupa asap.

Allahlah png mengetahui hekikat asap. Adapun segala yang sampai kepada kia
dari ulama-ulamaEhudi meagenai asap adalah hal png tidak dapatkita kctalui
kebenaranrya. Demikian pula apa 1ang ditctapkan oleh pengaatuan modern
sekarang ini, belum mendapat kepastian dan pcmbuktian.

Dalam aJat-Eat ini seolaholah Ttrhan meqatakan bahwa Dia lebih dahulu
meqiadikan bumi daripada langit, rcrmasuk matahari. lbfapi dalam ryat lain,
Ttrhan menegasken bahwa Dia rcrletrih dahulu menjadikan langit scbelum
menjadikan bumi. Untuk menghapustan perbedaan dua keteraryan tcrsebut,
hendaklah kita artikan bahua png dimaknud dcngan tcterangan itu adalah: dalam
rencana semula, Tuhan bercncana tcrlebih dahulu membuat bumi dan barulatt
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pembuatan langit. lHapi dalam pelaksanazurnla terlebih dahulu menciptakan langit
(termasuk matahari) dan baru menciptakan bumi.

Fa qub lahot wa lil ar4hi'tfitu tluu'an aa ktrlun quluu atalnu
tltoti \in : AIM fu t*ota kq oda loryit dot htttti :' Mng lah konu b erdn
kqada-Kt, baik datgan sikq panh wfirk anupwt dengan sikq terpaba. "
Inryit don bumi pun manjawa.b: 'Kami datang dangon patuh."

Sesudah menjadikan bumi dan langit, Allah bertitah kepada alam tinggi dan

alam bumi png beredar di sekitdr alam atas. "Datanglatr kamu keduarya, baik
dengan senang hati ataupun tidak." Maka langit dan bumi itu menjanab: "tr(ami
akan datang dengan tunduk dan patuh." Tbhan berfirman kepada alam-alam
langit 'krlihatkanlah matatrarimu, bulanmu, bintang-binangmu, dan edarkanlatr
angin-anginmu dan auanrmu." Thhanjugaberkatakepadabumi:'Belahlah sungai-
sungaimu, keluarkanlah pohon-pohon dan buah-buahanmu." Maka keduanla
menjawab: 'IGmi penuhi permintaan-Mu dengan patuh taat."

Sebagian ahli afiir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'datanglatl
kamu, baik dengan kerelaan atau tidak' adalah: "jadikanlah kamu seperti png
sudah dircnokan dan pada waktu png sudatr dikadarkan." Jadi, sama dengan
makna 'T[han me4iadikan bumi, Thhan menjadikan gunung-gunung, T[han
memberikan berkat, T[han menentukan ukuran makanannla'. Semua itu dalam
makna takdir, bukan pelaksanaanrya.

Fa qa4haahuntu sab'a somuawaatin fii yaumaini : Mafu, Allah
menyelesailutt tujuh lqis langit fulan wabu An furi.

Maka Allah menl'empurnakan ntjuh lapis langit dalam dga hari, selain empat
hari png sudah diteranghn. Dengan demikian, nlatalah batrwa Ttrhan menjadikan
tangit dan bumi dalam enam hari (tahap) seperti png sudatr diterangf,an dalam
aJat )ang lain.

Wa auhm fii kttlli saruoain amrulut : Don mwalyukm perirmbl,lye
kqada masing-masing langit iu.
Pada tiap langit, T\rhan menjadikan semua png dikehendaki oleh hikmah,

sebagaimana Tbhan memerintahkan be.berapa perintatr kepada penduduk langit
dan Tbhan menugasi mercka dengan ftgas-tug:ls yang lalak baginla.

Wa ztyyannos samoaad dwryaabtnu-sltubdilu : Kani nenghias lansit
doia dengan beberrya peliu @intang).

IGmi telatr menghias langit dunia dengan bintang-bintang png cemerlang.
Walaupun binang-bintang itu ada png jauh dan ada png dekat, tctapi semuanya
tcrlihat berkilau-kilauan.
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Wa hif-zlwn = Dan nenwlilwrury.

Kami memelihara langit itu dari rcrombang-anrbing dan dari bennran satu

dengan png lain. IGmi juga menjadikan langit berlangsung dalam suatu kondisi

)ang teratur sehingga sampai hari kiamat.

Dztoliko taqdiird 'ariizil 'aliim = Itulah Pemnrut Allahyang Maha Kems

tuntutan ltlya lagi Malw Mmgaalrui.

Apa png telah dijelaskan di aus adalalr takdir (ketetapan) Atlah yang Maha

I(eras tuntutan-Np dan mengetatrui semua gerakan makhluk-Np, baik png
nlata maupun yang tersembunyi.

KESIMPULAN

' Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bukti-bukti )ang menunjukkan

kesempurnaan kodrat-Np dan ketinggian hikmatr-Nla dalam menjadikan langit

dan bumi dalam beberapa frse dan meqampurnakannla untuk langit-langit itu

semua apa )ang lalak bagirya. T\rhan juga menghias langit dunia dengan bintang-

bintang, baik png tetap ataupun png bergerak. Hal itu tidaklah mengherankan,

karena semua itu adalah dari penciptaan Atlah png Malra Tnggi.
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( 1 3) Ivlaka, jika mcreka bcrpaling, katalqn-
lah hai Muhammad: "Sa1a memPc-

fi1gatlqn lamu dengan ancaman Petir,
seperti petir png telah membinasakan
kaum AddanTSamud."'

(l4)Ictika beberapa rasul datang kcpada

mereka dari depan dan dari belalang,
dengan pcrmintaan janganlah kamu
menyembah selain Allah, maka
mereka pun mcnjawab: 'Scandairya
Tbhan kami meqghcndaki, tcntulah
menunrnkan malaikat. Ihmi mcng-
ingkari apa yang kamu diutus
(dipcrintah) membawanya. "

(I5)Adapun kaum 'Ad mcqombonglan
diri di muka bumi dengan tidak

ffirnga#:;fr

r#t;;c{cwtwn
JIi?s.rcfi$t'f seyV(J<ti
6$y+;#trL,69w

{r#1,i;!V*r*Mw
t Krih dmp S.7: e[,Arerf; S.@: elllrrqgh; S.56 rL\tlqi'.h' dm S.27: cNul.
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mcngikuti kcbcnaran. Mcrcka ber-
kata: "Siapakah yang lcbih kuat
daripada lami?" Apakah 6srcka tidak
mcngctahui bahwa Allah png rclah
mcnjadikan mercka, Dia lcbih hat
daripada mcrcta? Ivlcrcka mcnging-
kari apt-apttrGmi.

(16)IGmi mcngirimkan kcpada mcrcka
bencana angin yang sangat kcras
dalam bebcrapa hari Png nahas,
supaya Kami menimpakan siksa
kehinaan kcpada mereka dalam hiduP

di dunia ini. Sunggrrhlah, azab akhirat
itu lebih mcnghinakan, dan di sana

mcrcka tidak mcndapatkan perto-
longan apa-apa.

(l7)Adapun kaum Tbamud, Ihmi tclah
mcmberi pchmjuk kepadanla. Ibtapi
mcrcka lebih mcnyukai kescsatan, lalu
mercka dibinasafan oleh pctir sitsa
png jahat, discbablan olch dosadoea

]ang tclah mereta kcriakan.

(l8)IGmi melcpaskan semua omng ]ang
beriman dan mereka bertakra kcpada

Allah.

"1$:f\fi 
W#?ieftsr;,66;
riss"*jiu'cr$,#
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TAFSIR.

Fa h a'm4hwfa qul adurttiht r, sluaiqotam mlx'{a slwa'lqatl 'aufrv
wa Swnrttd. Itkjoa<ahtmrur rusttht mim bhd iliildm wa nln klwlfihin
at tu ta'buduu {lltllaolu : Mafu, jika mercka beryaling, kataianlah lwi
Mtthanuud: 'Soy nenperingukan koru dangu oncofiua. pair, sqeni
pair yng teW menbinosakan kam 'M don Rarrud. Ketika bebetrya
msul datang kepada merukd dan dqon dm dari belakang, dengat
permintaan joqanW kanu muyonbah selah Allah.'

IQtakanlah, hai Muhammad, kepada orang{rang musyrik: "Aku han}alah

seorang manusia png diberi wahnr, sesunggUhqa T[hanmu adalah Tthan png
Esa." Jika mereka tidak beriman dan mengingkari kebenaran, maka jelaskanlah

kepada mereka dengan huiiatr png kuat, piur: Ttrhan itulah png telah mencipulan
bumi dan langit serta png menjadikan makanan-makanan bagi para pengfiunin1a.

Menjadikan tujuh langit dan melengf,api langit dengan semua kebutuhannp.

Jika para musyrik itu berpaling tidak mau menerima huiiah png tuat, jelas

Atlatr selanjuhlo, maka katakantah kepada mereka: "Aktt memperingatkan kamu
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dengan suam halilintar yang akan menyambar, selagaimana bencana halilintar

)ang tclah menimpa kaum 'Ad dan T5amud.' tr(etika para rasul daang kepada

umatnla masing-masing, mereka selalu inanandaskan bahwa perintah Allah
'Janganlatr kamu menyambah kecuali kepada Allah dan jangan pula kartu
mempersekututan-Np dengan sesuatu.'

@hu bu syut rtbbtstu b awtb nwlaa-ikoun fa tnrwru bfinaa
unlltwt bihtt kaafinan : Mercka pw na{awab: 'Seotdaby Tblnn
lanni matghotdak| tqttulah mmurwrkan nwlaikat. Kani maryingkai qa
ywg kanw diutus (diperbmh) manfuworya.'

Dengan lantang para musyrik menpnggah seruan Nabi. I(ata mereka:
"Seandainla Ttrhan bermalsud menurunkan para rasul dari sisi-Nya kepada

manusia, tenulah Allah mengirim para malaikat untuk menjadi pesuruh-Np
(utusan-Nla). Akan t€tapi Allatr tidak berkeingirun seperti iur, sehingga tarcnanla
kami mengingtari kerasulanmu.'

Fa ammu 'dtm frr takbanat fil ar4ht U gluitil ,uqqf wa qulua nun
a-syffiu mlwtu quwwalan : @rm koilnt 'Ad natyontbongkon diri di
muka bwi Mryan tidokmangihtti kebqurut. Mercka berkan: "Siqakah
yang lebih fua, darbada karni?'

A wa bm yaruu awullulwl lo4d kholoqaltrnt huwa a+yffiu mhhum
quwwatan = Apakah mercka tidak m,mgmhui balwa AIM yang telalt
,neqi adikan mercka, Dia lehih htd doripodo nurcka @am nusyrik) ?

Allatr menegur para musyrik dengan firman-Nya' "Aprkah mereka tidak
memikirkan siapa png mereka lacan itu? \6ng mereka lacan adalah Allah png
Maha Besar, png mgnjadikan mereka. IGum 'Ad dijadikan leiih kuat daripada
metreka, taapi Atlah sanggup'menimpakan berbagai masun bencana kepada kam
'Aditu.

Ylh kaarutt bi aoyafrrud yChufruot = Mer*a nagingkari Wty, Koni.

Mereka (kaum 'Ad) itu sesungguhnla mengetahui bahwa tanda-tanda
kekuasaan l{ami yang telah Kami turunkankcpada para rasul adalah bcnar. Ibrapi
mereka mengingfa,rinla.

Fa analnu 'alaihhn rtlrlaln sha*sturut, : Kafii mngirbtkon kqada
nurcka bqcatw utghryg sangot ksas.

Maka, IGmi pun mengirim angin dingin png mcmbinasatan mertla dan

suara gemuruh unnrk menjadi sitsa bagi mcreka.

Fll ayyumtn nahts@br - Dalorn beberrya luriywtg turus.
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Angin fng dingin itu terus-menerus melanda mereka selama beberapahari

lang nahas, )artu 7 malam 8 hari, sebagaimana )ang dlielaskan dalam ayat lain.

Li nu4ziiqahum 'a4znbal ffiiqi fil hsyoaid hn-yu = Srpaya Kani
menilnpakan sihia kehinaan kqada mercla dalamhihry di dtnia ini.

I(ami menurunkan azab kepada mereka, supala mereka merasakan kehinaan

dan kerendatran dalam kehidupan dunia, karena mereka meryombongkan diri
terhadap para rasul.

Wa b 'a4zrubul oa-ffiiruti akhqru wa hwn luywt+lwrtrun : Sunggult,

aznb akhirw iu lebih menghirukan, dan di sarw mercka tidakmendqatlan
pertolongan qaqa lagi.

Azab aktrirat itu benar-benar lebih besar kehinaanrya daripada azab dunia.
Di sana mereka sama sekali tidak memperoleh penolong untuk menolak azab itu.

Wa ammaa tsamwrdufa hdafuuahumfas talubbtd'amat 'abl hnfu =
Adqw kaum T\anud, Konti teW membert pewliuk kqadanW. Tetryi
mercka lcbih motyukai kcsesaan.

IGmi telah menerangkan kebenaran kepada kaum Tbamud dengan perantaraan

Nabi mereka, Shaleh. I(ami tunjukkan kepada mereka jalan kelepasan dengan

menegakkan dalil-dalil (fenomena alam) di jagat ra5a ini dan menurunkan alat-
alat hutum. Namun mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada iman.

Fa a-lelu4zfr hum s lut' lqanl' a4ztabil hwtnt bi noa kanau yaksibuun

= Lala mercka dibinosakan oleh pair sihia yang ialnt, disebabkan oleh
fusa-dosa yng telah mercka kcriakan.

Karena iu, IGmi mengirimkan suara pekikan, halilinur dan gempa kepada

mereka disebabkan oleh dosa-dosa )ang tclah mercka perbuat.

Wa nqijailul bdzit u oarutrutu wa ktutuu y attaQwot =' Kani nu lq as kat
semua oflmg yang berintn dan nweka bertakwa kqada Allah.

Igmi telah meryalamatkan Shaleh dan semua orang )ang beriman bersama

dia dari azab rcrsebut. Mereka tidak ditimpa bencana karena keimanan dan

ketahraanrya kepada Allah.

KESIMPULAN

Dalam a5at-a5at ini Allah menyuruh Rasul-Nla suprya mempsingatkan orang-

orang musyrik dengan azab yang kcras yang akan menimpa mereka, jika mereka

tcrus-menenn mcnging;kari kelenaran, sebagaimana apa ]ang tclah menimpa
kaum 'Ad dan lbamud.
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(19)Pada hari (ketika) semua setenr Allah
dikumpulkan, lalu mereka dihalau
(digiring) kc dalam neraka.

(20) Sehinega apabila mercla telahsampai
ke sana (alhirat), Allah menjaditan
pcndengaran mereka, pcnglihatan
mereka, dan kulit mereka sebagai
salsi tentang apa )ang telah mereka
kerjakan.

(21) Mereka bertanp kepada kulit-kulit
tubuhrya: "Mengapa kamu menjadi
saksi lami? " Kulit-kulit itu nenjawab:
"IGmi telah dijadikan pandai berbi-
cara oleh Allah yang telah menjadihn
scgala sesuatu pandai bcrbicara.
Dialah png mcnjadikan hmu pada
permulaan dan kepada-Nya kamu
dikembalikan."

(2})'Ylamru tidak bisa menpmbunyilan
diri supala perbuatanmu tidek mcn-
dapatkan penyaksian dari pendcngar-

anmu, tidak pula dari penglihata[mu,
dan tidak dari kulimu. Akan tetapi
kamu mengira bahwa Allah tidak
mengctahui apa-apa yang kamu
kcrjakan.

(23) "krsangkaanmu terhadap Tbhanmu
itulah png membinasakan dirimu,
lalu mcnjadilah lamu sebagai orang-
orang png rugi."

(z4)Jira. mercka bersabar, maka ncraka
menjadi tempat kembalinya. Jika
mereka meminta keridhaan Allah,
mah mercla tidaklah tcrmasuk orang-
orang png mcndapat kcridhaan-Np.

(2s)Ikni tctaplan bagi mercka bebcrapa
teman, yang menjadikan mcrcka
memandang indah apa-apa png ada
di depanmaeka dan apa-apa png ada
di bclalang mcreka. Dan tcla[ Eap
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lah kepunrsan silsa kcpada mcrch
bersama umat{mat lain scbclumrya,
dari jin dan manusia. Scsungguhrya
mcreka adalah orang-orang yang
merugi.6

TAFSIR,

Wa yatmu yuklt-syara a'du-nllulti ilan noari fahwn yuuzn'uut, : fuda
lari (ketika) semtut setera AlWt dihmpulkan, lala mer*a dihalan (digiring)
ke dalan nemka.

Jelaskanlatr, hai Muhammad, kepada orang-orang Quraisy lang melawan

kamu dan mudatr-mudahan mereka sadar. Bahwa pada hari kiamat, semua orang

kafir yang memusuhi 4[x[ rkan dikumpulkan ke neraka. Mereka dihalau atau

digirrng ke sana, sebagaimana orang menggiring binatarlg ternak.

Eattaa l4zla maa iaa-uuhaa syahida 'alaihim sam'uhum wa ab'
shoarulnan w a j uhnrdttltwn bi nu kaaruat ya' twlutn : S ehhg ga ry abila
mereka teW sunpai ke sarw (Nimt| Allah ne4iadikott pandangarut
merko, pmglilnnn mcteka, fulit nurcka sebagai sabi tamng rya Wg
telahmcruka keiokon.

Ictika mereka s. u" sudah berkumpul di muka pintu jatrannam, maka

diajukanlatr peftan),aan-pertaq,aan mengenai dooa{osa yang telah merch lakukan.
Mereka mencoba mengingkarinp. Maka, tclinga mercka, mata mereka, dan

anggota tubuh mereka pun menjadi salsi atas bcrbagai kematsiatan png mereka

kerjakan semasa hidup di dunia.

Bagaimana bentuk pertaqaan-pertanlaan iur dan bagimanatentuk jauaban-

jawaban png diberikan oletr anggota tubuh masing-masing manusia, tcnfll belum
dapat kita ketahui hakikatqa sekarang.

W qoalua li jnhtdildm lirru syhiifttort' aldnoa : Men*a bertoW kqafu
htlit-htht tubdntlu: 'Mangqa kanu naqiadi sabi kani?'

Ictika kulit-kulit mercka memberikan kesaksiannp, maka mereka pun

beraqa: 'Mengapa kamu bersaksi atas diri kami? Padahal di dunia, kamulatt
png menolong kami melakukan maksiat.'

@aluu.antlwqarullultttl lo4di antlwqa kulla syatln : Kiit-hrlit iu
nwqjawab: 'Korni tehh diiadikon pandai berbiuru oM AIM yvtg telalt
natj adikan s egab sesuotu pandoi berbiuru.'

:;!v'*l'u&|'v
dr#stisfi)

6 Krilho dqgro S.43: s-Zulffi, 35.
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Jauab kutit-kutit mereka: 'Allatl telah memberikan kepada kami kemampuan

untuk menjelaskan apa )ang telah rcrjadi. Maka, kami pun bersaksi terhadap apa

)ang telah kamu kerjakan."

Wa huwa klulaqakurn awwab manatin : Dialahyang mmjadikan kanu
padapermulaan kali.'

Allahlah )ang telah menjadikan kamu pada permulaan kali dan juga telatr
menjadikan padamu dalil-dalil )ang nlata.

Wa ibihi turja'wm : Dan kqada-l',[ya kanu dikcmbalikon.'

IGpada Allatllah tempat kembalimu sesudah kamu meninggal dunia. Maka,
Allah memberikan pembalman kepada semua manusia atas apa )ang telah mercka

kerjakan di funia.

Wa moa funtwt tastatinauu ay yosy-lufu'aloihCIr, sam'ukutn wa laa
absltur*ttttt wa lu julwtduhan = oKorrut tidak bisa naryemhotyikan
diri npay p erhutonrw ti&k madqdkan p eryubian dari pandengamnmu,

tidak pula dari pmglilwnnnw, dan tidak dori hllitmu. "

IGmu tidak bersembunyi ketika dahulu kamu melakukan dosa, sehingga
perbuatan-perbuatanmu tidak disaksikan oleh siapa pun. Bahkan, kamu dengan

terang-tcrangan mengerjahn bkafiran dan kernatsiatan, serta mengingfari adarya
hari bangkit dan hari pembalasan.

Wa laakin zhatwnlam antullaqlw laa ya'bmu ka4siimm mimmaa
ta'mtlurm : Akan tdqi kanu mmgim fulwa Alloh tifuk mmgaalwi
apaqa yng kotw kciakan.

Akan tetapi, kamu menlangka bahwa Allatr tidak mengeahui apa png kanru

kerjakan, ketika kamu meryambunyikan diri dari manusia, bukan dari anggota-
anggota ubuhmu. Sesungguhnla Allah mengeahui semlB apa png kamu lakukan.

Alat ini memberi pengertian batrwa para mukmin hendaklatr senantiasa merasa

dan meryadari bahwa semua gerak-geriknla itu diperhatikan oletr Allatr.

Wa dzrutifum zlunttnhsttut ta4rii zltorurrtwn bt rlbbthfrn afuihan la
ac h+alrtton mfiul kltagstrltn = " Penangkootutw t erhadq Iblwnnttr itulah
ywrg Dtsnbbusakan dfinu, lofu mqliadilolt konut sehgai orwryaruW Wg
ragi."

Para ulama mengatakan bahwa 'zhatf @ersangkaan) itu ada dua macam,

riu:
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l. Zun yangbuk (husnuzlr zlnn), )aitu kita meryangka bahua Allah akan
melimpahkan rahmat-Np, keutamaan-N1a, dan keihsanan-Np kepada kita.

2. Zwr yang buruk $u-uzh zlan), )aitu kita menlangka bahwa Allatr tidak
mengetatrui perbuatan kita.

Fa iy yash-biruufan nouu matswal hhum : lika mercka benabat makn
ner*a menjadi tenpat kembalinyv.

Baik mereka bersabar terhadap azab Allah ataupun mereka tidak dapat
menahan azab, neraka tetap menjadi tempat kediamanrya. Mereka sama sekali
tidak bisa keluar dari neraka.

Wa A yasta'tibuufa naa hum mfuul mu'tabiin : lika mercla meminn
keridlnan Allah, mala mereka tidolclah termasuk onmg-oflmg yong mendqa
keridluan-I,lya.

Jika mereka meminta uzur terhadap pekerjaan png telanjur mereka lakukan
dan memohon keridhaan Allah, maka semua permohonan mereka tidak akan
diterima. Sebab, alam dunia png menjadi tempat beramal telatr mereka tinggalkan,
sedangkan akhirat bukan tempat untuk meminta keridhaan.

Wa qayyodhnoa bhum qumnat< fa ?qyanua bhum maa bafuu aidiihim
wa maa klulfahwt : Konti tetqkan fugi merula beberrya teman, yong
menjadilan merclamqwdutg indah apaapayong ada di dqanrya dan
qpaqayang ada di belah,angtya.

Kami telah meryadiakan teman-teman dan penolong untuk mereka berupa
jin dan setan manusia, yang membuat semua apa )ang mereka lakukan tampak
indah serta membava mereka kepada kesesatan, kekafiran, dan senantiasa
mengikuti haqa naBu. Selain itu, setan juga menanamkan kepercayaan png
bukan-bukan kepada mercka, seperti sesudah manusia menrnggal tidak ada surga,
tidak ada neraka, tidak ada hari bangkit, dan tidak ada hisab (perhitungan amal).
Menurut bisikan setan, mati itu hanla sekali saja dan sesudah itu tidak ada png
namanla akhirat.

Wa lwqqa 'abihimul qaulu fii rorumin qad kJubt min qablihfun mirul
jinni wol itrst : Dan teWt tetqlah kqutwan sih,a kqada mercka benatrw
unutt-umot lain sebelunutw, dari jin dan manusia.

lblah ditetapkan azab.unuk mereka, sebagaimana telatl ditetapkan kepada
umat-umat terdahulu png mengerjakan sesuatu seperti lang mereka lakukan.

Intuhtnt kaaruu kluasbiin : Seswgguhttw meruka adalah omng-orang
yang merugi.
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Mereka semua adalah sama, menderita kerugian dan kehancuran, sehingga
karenaqa la5rak menerima laknat dan penghinaan dalam hidup di dunia dan

akhirat. Sebab, mereka adalah orang )ang merugikan diri sendiri.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan siksa yang akan ditimpakan kepada

mereka di akhirat kelak dan png menlebabkan mereka terjerumus datam
kekafiran. Yaitu, mereka mempuryai teman-teman )ang menggodarya untuk
mengerjakan kemaksiatan dan membelakangi kebenaran.

929

(26)Scmua orang yang kafir berkata:
"Janganlah kamu mendcngarkan
pcmbacaan alQur'an, dan berrcriak-
lah ketika mercka membacanya.
Mudah-mudahan kamu mcngalahlan
mercka."

(27) Bia*antah Ikmi merasakan azab 1ang
keras kepada mereka scmua )ang
kufu dan biarkanlah l(ami mcm-
bcrikan pembalasan kcpada mcrcka
dcngan (pembalasa$ png lebih buruk
dari )a1g .mereka kcrjah.

(28) Itulah pembalasan )ang ditimpakan
kepada para sctcru (musuh) Allah.
Bagi mereka disediakan neraka, png
menjadi kampung halaman yang
kekal, sebagai pembalasan tcrhadap
keingtarantrya tertadap ayat-a1at IGmi.

(29)Semua orang kafir berkata: 'Wahai
Tbhan kemi, perlihatkrnlah kepada
kami dua golongan orang png telah
menyesatkan kami, )aitu golong;an jin
dan golongan manusia. I&mi jadikan

kcdua golongan inr di bawah tclapak
kaki kami, supaya mereka menjadi
onmg-orang )Eng hina. "z

jyJr6$#lgir:o$tt6;
l;,#'ffi*:$,;

frf.fn*criaif'uit'q#
*io*sllf,s$t::t

Wrust$ffiga),
,6"'#gru,$Wirf."iy3Jt:tS

696'i{$r115;ffiu;JtJ6;
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TAF$!R

Wa qubl la4ziitu k4furuu laa tasma'uu U rrot4ld grtmi wal glwu

fiihi b'alhhton ugh&bwm = Sqnuo oruW Wng kafir berkaa:' Janganlalt

kamu mendangarkan pembacaan al-Qtr'an ini, dan berteriaklah kctiko
mercka membacanya. Milahtrudalwt kanu motgalahkan metekn."

Semua musyrik Mekkah berkata kepada para pengikutnla: 'Janganlah kamu

dengar bacaan al-Qur'an png dilakukan oleh Muhammad. Janganlah kamu

memperhatikan apa maksudqa dan bernlanyilah kamu, ketika orang sedang

membaca al-Qur'an untuk mengganggu bacaanrya itu, dan kamu dapat mengatasi

suara bacaannya itu."
Ketika Rasulullah masih berdiam di Mekkatr, apabila beliau membaca al-

Qur'an memang selalu berusaha al6inggikan suaranla. Apabila terdengar beliau

membaca al-Qur'an, mata para tokoh musyrik segera mengusir orang-orang

png mendengartanrrya. Sebalikn5a, mercka menyurutr omflg-orang tersebut unhtk

berryanyi, beniul, dan bertepuk ungan untuk mengganggu pembacaan al-Qur'an
png dilakukan oletr Nabi.

Ibn Abbas mengatakan bahna Abu Jahal pernah berkata kepada para

pengikutrya: 'Apabila Muhammad rhembaca al-Qur'an, maka berteriak-teriaklatt
kamu agar mengganggu bacaannla itu."

Fa la nudziiqanrul la4zlitw kafarau 'a4ztaban syadiidaw wa la
n4jziyanruhum aswad lo4zii krunau ya'malwtn :, Biarkmlah Komi

merusalan azph yang kerus kqada mercka sqrumqg htfrr fut biarkatilalt
Kami memberikan penbalasan kqado mercka dcngon @mbalasan) yans

lebih burak furt WnS nurcka kciakan.

Sungguh, I(ami akan merasakan azab ying sangat kepada orangorang kafir.

Kami benar-benar akan memberikan pembalasan kepada mercki pada hari aktrirat

atas semua amalanrya png jatrat, png dipandang seb4gai perbuaun mereka

png buruk. Mereka tidak dipandang mempunpi suatu kebajikan, karena semua

perbuatanqa png baik, seperti menghubungi persaudaraan, memuliakan tanru

dan sebagainla, telah-dilenlapkan oleh perilaku kekafiran mereka.

a'fuilfuItln nunt : fruM penbatasan yng nineofot
kqada pam seteru (tnusdt) Allah. Bagi merekt disediakon rurukn.

kmbalasan png disediakan unnrkmusulr-musuh Allah di akttiratnanti adald
neraka.

Lahunfilltm dotrulkhuld : bng rnsiulikonpwg lubnanywg keful,

j
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Mereka kekal di dalamrya, tak henti-hentitya azzib menimpaqa, dan mereka

tidak lagi dapat berpindah.

lazta<m bl ntaa luaruubi aoyminuyaihaduw = Sebagaipernbalasan
terlndry keingkarurnya kqada ary4yat Kami.

Mereka diteapkan terus berada di neraka sampai pada nusa )ang dikehendaki

oldr Allatr adalatr sebagai pembalasan bagi penging;karanrya terhadap Eat-alat-
Np.

Wa qful b4ziitu kafaruu rubbanaa arhot b4ziirw a4twlloanaa nfiul
jinni wal iwi ruj'alhwua ttlrto aqlotminat li yahnnaa mfiul asfiliin:
Semrm ofitng kafir berknta: 'Wahai Thlan knmi, perlilntkan kqada lami
dn golongan omng Wg telah mcryesatkott lan| yiu golonganiin dan
golongan manusia. Kani j adilen kefu& golongan itu di fuwah telqak kaki
knni, supaya mercka marjadi oflng-omng yang hirw. "

Ketika diazab, semua orang kafir meminta 4gar Allah mengazab orang-orang

)ang men)resatkan mereka dan meminta kesempaUn untuk melakukan balas

dendam kepada orang-orang tersebut. Pada waktu sedang diatab, mereka

mengatakan: 'Wahai Tbhan kami, perlihatkanlah setan-setan manusia dan jin
)ang telah menjerumuskan kami ke dalam kesesatan. IOmi ingin menginjak-

injak tubuh mereka supala mereka hina dan rendah.'

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, apabila
mendengar pembacaan al-Qur'an berusaha supala orang-orang png sedang

memperhatikan pembacaan inr tidak dapat memahaminla. Untuk maksud itu,
mereka mengganggunp dengan berteriak-teriak, bernpnyi-nyanyi, bahkan

bertepuk tangan. Allatr juga menjelaskan bahwa ketika diazab, orang-oraqg kafir
meminta kesempatan untuk bisa melakukan pembalasan aas sakit hatinla kepada

orang-orang png telatr meryresatkan dirinya.

930

(30) SesungguhnJra (ketika) mercka b€rkata
"Thhan kami adalah Allah" dan
kemudian berlaku lunts dalam scmua
amalannya, maka turunlah para
malaikat kcpadanla serala berkata:
"Janganlah kamu takut, janganlah
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kamu berdukacita, (tctapi) bergem-
biralah kamu dengan surga Yang
dijanjikan kcpadamu."

(31) "Kami (malaika| adalah pant peno-

longmu dalam kehidupan dunia dan
altirat. Bagimu di dalamnyd apa )ang
fiinginkan 6leh naftumu, dan bagimu
di dalamnya apa )ang tamu kehen-

daki."
(32) "Sebagai hidangan dari Tbhanmu png

Maha Rngamprm dan Maha l(ekal
rahmat-Np.'

,'€r#'u1'J

TAFSIR.

httwl ta4ziitu qoolwt nbfurulloaltu tston rr4s taqaomuu : Sesunggufutya

(kdika) mercka berkan 'Tliton kani adalah Allah' dan kemudian berlaht

funu dalam semwt atrulawrya.

Mereka semua mengatakan batrwa Allah itu Tirhan kami. Mereka mengakui

ketuhanan Allah dan keesaan-Np dan mereka pun berjdan atas jalan )ang lurus,

tetap memperhambakan diri kepada T[han, baik lahir maupun batin. Mereka

tetap dalam keadaan demikian, baik dalam bidang ibadatr maupun bidang i'tikad
(kqakinan).

Thtatwzztlu 'alaihimul molaa-ikttu : Makn turwlah para malaikat

kqadonp.

Maka, malaikat pun turun kepada'mereka, khususnla ketika mereka

meninggal, ketika mereka dikubur (dimakamkan), dan ketika menghadapi hisab

@erhinrngan amal). Arla png mengatakan batrwa para malaikat itu turun kepada

hamba-hamba Allah png mendqkung al-Qur'an unttrk membanu mereka )ang
menghadapi ma^salah-masalatr png musykil (sulit), baik dalam bidang agama

maupun dunia, sebagaimana para orang kafir sering ditemui oleh setan.

IGta Waqi': 'Hra malaikat menlampaikan berita gembira kepada para

mukmin ]ang sefimtiasa berjalan lurus pada tiga masa: ketika mati, di dalam

kubur, dan ketika bangkit (dihidupkan kembali).."

Nloo ta*hufuu wa lu ta*lwruu : SercW berkata: "Ianganlah katnu

tahrt, jangutloh komu berfrtkaciu.'

hra malaikat itu bcrLata: "JangAnlah kanru kha*atir mengftadapi semua

nasalah di alhirat. Jangan pula kamu benedih hati terhadap semua apa di dunia

png tctah hilary dari karru. Atau, janganlah taht auralanmu tidak diterima,
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sebab amalanmu pitsti akan diterima. Janganlatr kamu bersedih hati terhadap
dosa-dosa png kamu lakukan, karena Allah akan mengampuninla."

Wa ab*yinu bil janrutil htii kwtrsn tur' aduun : . gWq i) berymtbimhh
lannu dcngan sutgayang dijanjilwt kqadamu."

Sebaliknla, kata para malaikat kepada para mukmin, 'bergembiralatr kamu
dengan surga )ang sudah dijanjikan melalui perantaraan rasul-rasul-Np. Sebab,

.kamu pasti akan sampai ke surga dan kekal di dalamnla."

Nahnu auliyatukum frl lroyootitl dun-yaa wa fil mkhimti = "Kami
(rrulailat) adalah pam panolongmu dalam kehidryan drnia dan akhimt."
Para malaikat juga berkata: 'Kamilatr para penolongmu dalam semua urusan

duniamu. Kami membawa kamu untuk bisa menerima kebenaran dan kami
menunjukimu kepada kebajikan dan kemaslatratan di dunia. Iemi juga akan
bersama-sama kamu di akhirat nanti. Kami menemani kamu di dalam kubur,
ketika tlupan sangkakalx, pada hari bangkit, serta kami menemanimu ketika
melalui shimtlnl mustaqim hingga sampailatr kamu ke dalam surga."

wa lakun fiihaa maa tasy4ahii anfusukarn wa Lakam fiihaa maa
tadda'uwt= Bagimu di dalamnya adaW qawg diinghkan oleh nafsuma,
dan bagimu di dalannya opaWg konu kchendaki.

Di dalam surga, kamu memperoleh berbagai macam kelezatan dan berbagai
macam kenikmatan. Jelasnla, kamu akan memperoleh apa )ang kamu inginkan.

Nuulam min glufuurir mhiim = 'sebagai hidongan dari Tliwnntu wg
Mala Penganpm dan Maha Kekal ruhnot-Nya."

Allatr memberikan kenikmatan kepadamu adalah sebagai suatu kemuliaan
bagimu. Allah juga mengampuni dosa-dosamu dan merahmati dirimu.

KESIMPULAN

Dalam ayat-nqt ini, Allah membcrikan suatu janji png mulia kepada pia
mukmin sesudah Allah mengemukakan ancaman-Nla kepada onmg-orang.kafir.
Menurut lbn Abbas, alat ini nrrun mengenai diri Abu Bakar ash-shidiq.

931

(33)Siapalah png lebih baik ucapannya
dibandingkan dcngan omng-orang $JLf;;i4*;r,i;W
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)angmenyeru manusia kePada agama

Allah, beramal saleh dan berkata:
"Sesung-guhnya aku ini termasuk
orang-orang yang menycrahkan diri
kepada Allah."

(34) Trdak ada persamaan antara kebajikan

dan kejahatan, maka tolaklah keja-
. hatan itu dengan canr )ang lebih baik.

Tentulah omng )ang di antara kamu

dengan dia ada permusuhan, seolah-

olah menjadi sahabat yang amat ent.
(35)Tldak ada png suka melakukan inr

(membalas kejahatan dengan keba-
jikan), kecuali orang-orang png sabar.

Tidak ada pula orang Yang suka
berbuat hal itu, kecuali omng-orang
png mempuryai keberuntungan Yang
besar.

(36) Jika engkau dimsuk setan dengan suatu

tipuan, maka berlindunglah kamu
kepada Allah. Sesungguhnla Allah itu
Maha Mendengar lagi Maha Menge-

tahui.
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TAFSIR

Wa man ahs anu qaubm mimman fu ' aa ilnllnghi w a' amib s ltulilww w a

qatla inrunii mitul muslimiin : Siapakah yang lebill baik ucqanrrya

dibondinglan dengan ofttng-omng yang mertyeru monusia kqada agqtrut

Attah, bemmal saleh dan berkata: 'Sesunggultnya afu ini terrnasuk oflmg-

. orung yang menyemhkan diri kqada Allah.'

Tidak ada orang png baik ucapannla @embicaraannla) daripada orang )ang
menyeru dan mengajak hamba Allatr untuk menauhidkan-Np dan menaati-N1a,

serta mengerjakan amalan saletr. Yaitu dengan jalan menaati perintah-Np dan

menjauhi kemaksiatan. Selain itu, menjadikan Islam sebagai agarnanla danberlaku

tulus ikhlas terhadap T[hanrya.

Dalam alat ini Allatr meqielaskan kepada Muhammad bahua tugas beliau

tetap melaksanakan dakwatl, walaupun dalam menjalankan tugas itu, beliau

mengalami berbagai gangguan dan kesulitan. Sebab, dakwah itu merupakan

ketaatan png paling sempurna dan ibadat png paling baik.

Dengan memperhatikan Eat ini ryatalatr bahua di antara prinsip-prirrsip
png harus dipegang rcguh oleh para muslim adalah memperbaiki diriqa dahulu, l
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barulatr kemudian menltru orang lain. Tidak dapat diragukan lagi bahwa martabat

orang )ang menleru orang lain untuk menerima dan menjalankan kebenaran

merupakan mafiabat png tinggi, png harya dapat dilaksanakan oleh orang png
jiuaqa suci dan hatinya penuh rasa iman dan pkin.

Martabat menyiapkan jiwa adalah martabat )ang pertama. Ini dikutip dari
firman Allatr png telah lalu (apt 30 surat ini). Adapun martabat kedua adalah

menyeru orang lain kepada kebenaran, fng dikutip dari alat 33 surat ini.

Dalam menafsirkan alat ini ada dua pendapat:

Pertama, alat ini mengenai pribadi Nabi saw. untuk menghardik orang-
orang )ang datang dengan hingar bingar (cenderung berceloteh dan tidak sungguh-

sungguh) dalam mendengarkan al-Qur'an.

Kedm, mengenai petugiilt @elaku) dakuah )ang menyeru hamba Allah untuk

menyembatr T\rhanrya dengan jalan (dasar) pelajaran dan hujjah.

Wa laa tastawil lusatutu wa las sayyittu : Ttdak ada persarrunm ailtam
lcebaj il@n dan l<ej alutan.

Sama sekali tidak sama antara dakwah kepada Allah dan mencela (mengecarn)

orang orang png berdakwah. Tidaklatt sama antara kebajikan dan kejahatan.

IGbajikan diridhai oletr Allatr dan diberi patrala, sedangkan kejahatan dibenci

oleh Allatr dan dibalas dengan siksa.

IdIa' billotii hiya aluanu : Maka tolaklah keialatan itu dcngan cam yang

lebih baik

Ini adalah suatu pedoman png diberikan oleh Allah kepada Muhammad
dalam menghadapi orang{rang musyrik. Allah memerintahkan Muhammad untuk
melawan keburukan dengan pekerti png baik, seperti melman kemarahan dengan

sikap sabar, melawan tindakan ]ang kasar dengan memberi maaf.

Fa i4ztl lo4zii bairuka wa bairuhua 'fuwafin kt annaluu wa liyyrn
lwmiim = Tentulah orung Wg di annm konru daryon dia ada permufltltot,
menjadi salfuM yvttg amat erat.

Hai Muhammad, apabila kamu berlaku seperti itu, tentu dapat mengubah

keadaan. Fermusuhan berganti dengan persahabatan, musuh berubatr menjadi
teman )ang sangat akrab.

Kata Muqatil: 'Alat ini turun mengenai Abu Su$an. Dia adalah seorang

seteru Nabi png sangat besar. Akan tetapi kercnangan dan kesabaran Nabi telatl
membuat Abu Suffan berhubungan erat dengan Nabi, bahkan akhirnla menjadi
merhtanya."
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Wa mat yulaqqoalua illal la4ziitw slwbaruu : Ttdak ada yang sulw
melahtkan iru (manbalas lcejalutan doryan lebajikon), l<ecwli omng-omng
yang sabar.

Nasihat-nasihat untuk berbuat baik seperti png telah dijelaskan ini tidaklatr
akan diterima dan diamalkan, melainkan oleh orang-orang lang bersabar
menghadapi kesulitan dan kesukaran, dapat menahan amarah dan tidak membalas
sakit hati (menaruh dendam).

Anas menafsirkan ayat ini batrwa png dimaksud dengan orang )ang sabar di
sini adalah orang png apabila dimaki oleh kawannla berkata: 'I(alau engkau
benar telah mencaci-maki aku, maka mudah-mudahan Allah mengampuni
dosamu."

Wa moa yulaqqaohaa illaa dzuu lwzlt-din 'a-zJtiim : Dan tidak ada puln
omng yang sulu berbuat hal itu, lceanli orung-omng yang mempunyai
lreberuntungan yang ba ar.

Hanplah orang-orang png mendapatkan kebahagiaan (keberuntungan) )ang
sempurna di dunia dan di akfiirat png bisa menerima nasihat-nasihat ini.

Wa immaa yanza$untuka mirusy *orurr** naz-ghunfas ta'idzbiltootti
inrwhuu huwas samii'ttl 'aliim : Jila mglau ditusuk setan dcngan suatu
tipuan, malu berlindtnghh lamu lcqada Allnh. Sesmggultnya Allah itu
Maha Mendengar lagi Mala Mengaahui.

Jika setan riremberi semangat hatimu untuk membalas kejatratan dengan

kejahatan, sehingga kamu meninggalkan martabat Fng tinggi ini, maka
berlindunglah kamu keplda Allah dari'tipu dap setan dan kejahatannla.
Sesungguhrya Allah mendengar permohonanmu dan mengetahui apa )ang
dibisikkan oleh setan ke dalam hatimu.

KESIMPULAi{

Dalam ayat-ayatini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang png mengajak
manusia kepada patlam tauhid. Dijelaskan, kebajikan tidaklah sama dengan
kejahaan. Allah menyuruh Nabi untuk menlambut perilaku orang-orang musyrik

)ang tidak baik (ahat) dengan sikap png paling baik, karena cara itulah png
menumbuhkan kerukunan dalam jiva manusia. Pada akhirrya Allah menyuruh
Rasul supala berlindung kepada-Np dari gangguan setan.
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932

(37) Di antara tanda-tanda kefuasaan Allah
adalah malam, siang, matahari, dan

bulan. Janganlah kamu bcrsujud
kepada matahari dan bulan. Bersujud-

lah kamu kepada Allah lang mcn-
jadik+n makhluk-makhluk itu, jika
kamu benar-benar menyembah Allah.

(38)Jika mereka (para musyrik) meqom-
bongf,an diri, maka mereka (malaika$
yang berada di sisi Ttrhanmu bertasbih

menyucikan Allah Pada malam dan

siang hari. Mereka itu sedikit Pun
tidak merasa jemu.

(39) Di antara tanda-tanda ketuasaanAllah
adalah kamu melihat bumi dalam
kcadaan kcring, maka aPabila Ikmi
menurunkan hujan, bergeraklah
tumbuh-tumbuhannP dan suburlah
bumi. Sesungguhrya Allah yang telah

menghidupkannya, maka berkuasa
pula mcnghidupkan yang mati. Sc-

sungguhrJra Allah Maha B€rknsa atas

segala sesuatu.

TAFSIR

Wa min qoyaatiltil bilu wan twhoaru wos! slamsu wal qamant = Di
ailram tanda-tailda kelatasaan Allgh odalah malgrn, siang, natafurtt dan

bulan.

Di antara keterangan atau Umda )ang menunjukkan keesaan dan kebesaran

Allatr adalatr kejadian malam dan siang, matatrari dan bulan. Semua itu berdasar

pada keryataan kodrat (kekuasaan) Allatr png membutlikan kebesaran-Np dan

kekuasaan-Np.

Laa tasjuduu W slamsi wa loo lil qanufi wasiuduu lillaohil lg4zii
trtulaqahunru in kunturl iyydu ta'buduwt : fanganhh katnu benuiud
kqada motafurt fun bulan. Benuiudhlt kotu kqafu Alfuytrg ma{adikott

malhluk-nuldtluk iru, iika kanu berur-bqwr moEembah Allah.
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Janganlah kamu bersujud kepada unda-tanda kebcxvran Allah, pitu matatrari,
bulan, dan jangan pula kamu memuliakanqa. Sebab, png berhak kita muliakan,
kita sucikan, dan kita sembah, adalah png mer{adikan tanda-tanda itu dan }ang
menguasainya, yakni Allah. Maka, sembahlah Allah, janganlah kamu
mempersekuftkan-Np dengan sesuatu jika kamu benar-benar menpmbatr-Np.

Fa inistakbaruufal b4ziitu 'inda rubbika yusabbihuulu lahuu bil loili
wan twhoari wa hum ba yasamuan = lilu mereka @am musyrik)
menyombongkan dirt, maka mercka (nwhilwt) yang bemda di sisi Tfulwunu
benasbih menyucikan Allah pada malarn dm siang lwi. Merckn iu sedikit
pun tidakmerusa jemu.

Jika mereka menyombongkan diri untuk mengikuti perkataanmu, hai
Muhammad, maka biarkanlatr mereka berbuat sesukahatinla. Sebab, para malaikat
png berada di sisi Allah, png derajamp tebih baik daripada orangorang musyrik,
sama sekali tidak meryombongkan diri unnrk meryembatr Allatr. Bahkan senantiasa
benasbih dan bersembatryang siang malam. Mereka sedikit pun tidak merasa
jemu.

Wa min aayoatihii antuka toral or4lu kluasyi'atan fa i4zru antnlnaa
'alailwl mmth tazut wa mbot : Di antamtanda-tanda kehmsaan Alhh
adalah kornu melilwt bumi dalam letdoan lccing, maka apabila Kani
menuntnkan hujan, beryemklah rumbuh-rumbulwwrya dan suburlah bumi.

Di antara dalil atau tanda-tanda )ang menu4iukkan bahwa hari bangkit
(kehidupan kembali manusia setelatr mati) merupakan suatu hal png pasti akan
terjadi adalah, kia melihat bumi png kering dan semua tanamannla mati, sehingga
sama sekali tidak ada tumbuhanrya. Teapi apabila hujan turun atau menerima
air dari aliran sungai (irigasi) dan di atas tanah itu ditaburkan bibit, maka
tumbuhlah bibit itu dan suburlah tanahrya.

Inrul h4zii ofryooluo h mu@ nuutot innaluu'aloa kulli sydin Qdiir :
Saunggultnya Allah yang telah menghidrykon tW, sunggult berhnsa pula
maryhidtpfun yng tndi. Sesunggult W AlAt ilu Mala Berhnsa ans segah
sesualu.

Allah png telah menghidupkan bumi png mati dan menumbuhkan tanaman-
tanaman di atasnla, seolah bumi bergerak dengan tumbuh-hrmbuhanrya png
menghijau, maka berkuasa pula Dia menghidupkan anak Adam png telatr
meninggal. Allatr memang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
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KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini, Allah menekankan dalam keterangan-Np mengenai

dalil-dalil )ang menunjuk kepada wujud-Np, kodrat dan hikmat-Np untuk
memberi pengertian bahya dakwatt adalah menetapkan dalil-dalil pqg menunjuk
kepada Zat Allatl dan sifat-Np. Setelah itu Allah menjelaskan dalil-dalil wujud-
Np berdasarkan keadaan alam. Yaitu kejadian malam, siang, matahari, dan

bulan, serta tumbuhnla tanaman-tanaman di tanah kering setelatr turun hujan

)ang mengairi ui,nah tersebut.

933

(40)Sesungguhnya semua orang yang
mengingkari ayat-ayat Kami, tidak
tersembunyi bagi Iqmi. Apakah orang
png dicampakkan ke dalam neraka

lebih baik ataukah onmg )ang datang
pada hari kiamat dalam keadaan
aman? Berbuatlah apa png kamu
kehendaki, sesungguhqa Allah itu
lvlaha Melihat terhadap apa pqg kamu
kerjakan.

(41) Sesungguhnla orang )ang kafir, fang
mengingkari al-Qur'an setelah al-
Qur'an sampai kepadanya, dan
sesungguhnya al-Qur'an itu benar-
benar merupakan kitab png kutuh.t

(42) Tklak ada png me,mbalxlkann)ra, baik
oleh png terdahulu daripadanya dan
tidak juga oleh yang kemudian
sesudahnya. Itulah al-Qur'an lang
diturunkan oleh Yang Hakim lagi
Tbrpuji.

(43) Tidak dikatakan kcpadamu, melainlan
apa png dikatakan kepada rasul-rasul
sebelummu, sesungguhrya Tbhanmu
benar-benar me,mpunyai ampunan dan

siksaan )ang amat memedihlan.
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TAFSIR

Intwl h4ziina yulhiduuna fii aayaatinot laa yakhfauna 'a'lainoo :
Sesangguhnya semua orang yang mengingluri ayat-ayat Kami, tidak
tenembwryi bagi Kami.

Mereka semua png mengingkari alat-alat al-Qur'an dan mencelanla atau

mereka-reka dengan cara )ang menyimpang dari kebenaran, kata Allatl, semua

itu l(ami ketatrui. Tidak ada png tersembunyi bagi l(ami dan kelak mereka akan

menerima pembalasan )ang setimpal.

A fa may yulqaa fin ruari khairun am may ya'tii aaminay yaumal
qiyatmati : Aptalah ofiutgyang dicampallant lce dalam nemka lebih baik
ataulah ofttng yang datang pada hai kiwrut dalam l@adoott annn?

Siapakatr png lebih baik, orang png dicampakkan ke dalam neraka dengan
paksaan ataukatr orang )ang datang dalam keadaan aman sentosa, lalu masuk ke

dalam surga pada hari kiamat? Tidak ada orang png berakal png menlamakan

kedua orang tersebut, )ang nlata-nlata tempat kembalinla berbeda.

I'maluu moa syi'tum : berbtntlah apa yang lamu kehmdaki.

IQmu telatr mengetatrui akibat )ang bakal dihadapi orang-orang lang berbuat

dosa dan akibat apa png bekal diperoleh oleh orangorang png berbuat kebajikan.

Karena itu, berbuatlah kamu apa yang kamu inginkan. Mau pilih ke neraka atau

ke surga.

Inrwhuu bi mu ta'maluutu.ba-shiir = Sesungguhnya Allah itu MalM
Melilnt terlndap apa yang komu keriakan.

Allah benar-benar melihat semua perbuatanmu dan akan memberikan
pembalasan kepadamu atas perbuatan-perbuatanmu.

Intwl b4ziiru fufaruu bidz dzikri lammoa iuthum = Sesunggultnya

omng yang fufin yug matgingkart al-Qur'an saelah al-Qur'an sampai

kqadanya.

Semua orang kafir png mengingf,ari al-Qur'an dan mendustakanrya ketika

al-Qur'an datang kcpada mereka, maka IGmi kelak akan memberikan ganjaran

@ukuman) setimpal dengan kekafiranqa.

Wa innalua h Htubun 'adiz -- fun samggultttyw al-Qur'an itu bqur'
betur menryakan kitab ians fuhit.

Sesungguhrya al-Qrr'an adalatr sebuatr kitab )ang mulia, png isirya tidak
dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah-ubah.
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Laa ya,tiihil baaahilu mim baini yad0ihi wa laa min klwlfihii : Ttdak

aaa ian| membatallawrya, baik oleh yang terdahulu darip adanya dan tidak

juga oleh yang lcemudian saudahnya'

Tidak ada jalan untuk membatalkan suatu pe$njuk al-Qur'an, termasuk

keterangan itu diperoleh dari kitab-kitab terdahulu, seperti Tburat dan Injil' Setelatt

A-qur:-an jug" tiOat ada kitab )ang datang mendustakannla' Tidak ada satu pun

t ti-g"i i"t.. al-Qur'an png bisa disalatrkan, baik dari segi laftl, makna,

maksud] agupun dari segi trutum, demikian pula kisal png diungkapkan dan

susunan bahasanla.

Thnziilum min hnkiimin twmiid : Itulah al-Qur'anyang diruntnlwt oleh

Ynng Hakim lagi TerPuii.

Bagaimana mungkin al-Qur'an bisa dimasuki oleh suatu kebatalan, sebab

al-Qura merupakan-suatu kitab png diturunkan dari T\rhan png Matra Hakim

tagi Matra TerPuji.

Maa yuqaalu htw iltaa moa qd qiib lir rusuli min qablilu : Tl'dak

dikail@n kqadamu, melainlan apa yang dikatakail'kqada msul-msul

sebelummu.

Apasajapngengkaudengar,haiMuhammad,adalahsamadenganapa
png Otut lx11 kepada rasul-rasul sebelummu. Karena itu bersabarlatr terhadap

p.nirti*-pendeiitaan png kamu alami, sebagaimana ulul azmi (nabi-nabi

iernama) sebelummu juga mengalami.

Bisa juga firman ini kita artikan: "Apa png dikat+an kepadamu, hai

VfunammiO, baik mengenai tauhid ataupun mengikhlaskan ibadat kepada Allatl'

adalatr hal-hal pngiugi tetatr disampaikan kepada para rasll sebelummu. Sebab,

gem; spriat *prtit 
"ut 

hal-hal seperti itu, walaupunhulum-hukum cabanpp

berbeda karena perbedaan suasana' waktu, dan tempat'

Iwu rubbaka b4nu nughfirwiw wa dsu 'iqoabin aliim = saungguhnya

Tuhanmu benar-benar mempwtyai ampunan dan siksaan yang ilnat
rnemedihlan.

T\rhanmu benar-benar memberi ampunan kepada orang-orang yang bertobat'

Sebalikrya, memberikan siksa png pedih kepada oralglTlg )ang terus-menerus

dalam klkafiran, dan meninggal dalam keadaan kafir karena belum sempat

bertobat.
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KESIMPU LAN

Dalam alat-alat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia mengancam orang-orang
musyrik png melauan dalil{alil kebenaran dengan menptakan perbuatan mereka
tidak tersembunyi bagi Allatr dan dengan menyuruh mereka berbuat apa )ang
dikehendaki serta dengan menandaskan bahwa semua orang )ang mengingkari
al-Qur'an akan diberikan ganjaran Oukuman) setimpal dengan dosanp.

934

(44)Seandainya Kami menjadikan al-
Qur'an dengan bahasa Ajam (non-
Arab), tentulah mereka (musyrik
Mekkah) mengatakan: "Apakah tidak
lebih baik alat-ayatnla dijelaskan."
Apakah alQur'an itu bcrbahasa Ajam
atau berbahasa Arab, katakanlah, al-

Qur'an itu bagi mereka png beriman
sebagai petunjuk dan penawar. Mcreka
yang tidak beriman adalah tuli
telinganya dan buta mata hatinya.
Merckalah orang-orang png disenr
dari tempat )ang jauh.

(45)Kami sungguh tclah memberikan al-
Kitab. kepada Musa, lalu diperse-
li5ihkan orang t€ntrng kcbenaranrya.
Seandainya bukan karcna telah ada
kalimat (ketetapan) terdahulu dari
Tbhalrmu, tentulah mercka dibinasa-
kan. Bahkan mereka sungguh dalam
keragu-raguan yang amat mem-
bingungkan.

(46) Barangsiapa mengcrjakan amal saleh,
maka pahala amalnla untuk dirinya
sendiri dan barangsiapa beramal jahat,
maka dia sendirilah png memikul
dosanla. Tbhanmu tidak menganiap
hamba-hamba-Nla.
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TAFSIR

wa hu ja,abtaahu qura0tun alamiyyal la qaaluu lau laa finh-shilat
aayaatultuu a ajam$we wa 'arabiyyun : Sundainya Kami meniadilun

al-Qur'an dengan bahasa Aiam (non-Arab), tentulah merela (musyrik

Mekluh) mengatakan: i4palwh tidok lebih baik ayat-ayatnya diielasknn."

Apalah al-Qur'an itu berbalnsa Aiam atau berbalasa Aru.b-'

I(alau IGmi jadikan al-Qur'an png diturunkan kepadamu, hai Muhammad,

berbatrasa Ajam (non-Arab), tentulah orang-orang Quraisy Mekkah bertanla:

"Mengapakatr tidak dijelaskan hukum-hukumnla dan hikmahnla dalam bahasa

Arab, supaya kami dapat mematramirya?" Mereka pun pernatr berkata: 'Apakah

al-Qur'an itu diturunkan dalam batrasa Ajam, sedangkan png menjadi rasul dan

membawanla berbatrasa Arab? "

Qul huwa lit la4ziitw aarnonua hudtw wa syifaa-un = Kanla nlah: "Al'

Qur'm iru bagi nurclapry berina n adatah sefugai pawt'ukdanpanawanry

Untuk membantatr pernlataan piua musyrik Quraisy, maka katakanlah hai

Muhammad kepadanp: 'Al-Qur'an itu bagi semua orang )ang membenarkannla

dan membenarkan rasul Allah, serta petunjuk kepada kebenaran dan penawar

png dapat menghilangkan keraguan."

wal h4ziitw laa yu'minuuru fii aa4ruanihhn waqruw wa huwa 'ahihim
,aman : Merulayang tidakberiman adahh tuli telinganya dan buta man

hartnya.

Mereka semua png tidak beriman kepada Allah dan Rasul-N1a, telingarya

bagaikan tuli, sehingga tidak dapat mendengar pembacaan al-Qur'an. Demikian

pula mata hatinla, tidak dapat memperhatikan hujjatr-hujjatr dan pelajaran png
terkandung di dalamrya.

Ilbo-ika yuruadautu mhn nakaanim ba'iid : Merckalah omng'otttttg
yang diseru dari temPatwqiafi.

Mereka )ang tuli telinganla dan buta matanla tidak dapat melihat kebenaran

yang tampak di depan matanla. Seolatrolah mereka seperti orang )ang dipanggil

dari jarak )ang jauh. Mereka tidak dapat mendengar suirranla dengan terang'

sehingga bagirya juga tidak jelas apa matsudnla.

e Ksifun dengan S.17: al-Iara8', 82.
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Wa b qad aatailwa mwtsal kitaaba faklt4ulfu frihi : Kami sungguh telnlt
membeilan al-Kitab kqada Musa, lalu dipenelisihlrutt oleh omng tentang

laeberuruuty.

Hai Muhammad, janganlatr kamu menyusahkan diri akibat orang-orang

Quraisy berselisih tentang al-Qur'an. Memang demikianlah adat umat-umat )ang
telatr lalu. Ictika l(ami mendatangkan Thurat kepada Musa, Bani Israil pun

berselisih mengenai kitab itu. Ada png membenarkan, ada lang mendustakan,

ada png mukmin, dan ada png kafr. Demikian pula keadaan kaummu.

Wa lau laa kalimatun sabaqat mir mbbika laqu4hiya bainahum :
Seandabtya bukott lanvrw telah ada lalhut (kctetapan) terdahulu dai
Tfuhanmu, tentulnh mereka dibirusakan.

Seandainya bukan karena telatr menjadi ketetapan Allah, pkni azab bagi

orang-orang musyrik akan diakhirkan pada hari kiamat kelak, tentulah Allatl
telah membinasakan mereka sekarang jua dan menlelesaikan antara mereka dan

para mukmin.

Wa hruhwn la fii syak*im minhu muiib : Bahlant merela smgguh dalam

lremgu-mgwn yang mufi membingunglun.

Sesungguhnla kaummu benar-benar dalam keraguan )ang sangat dalam

masalah al-Qur'an.

Man 'amih sltulilwn la lfiwfsihii wo mon a8o44 fa 'abilua wa mat
mbbukt bi zlwllmmil lil 'abffi = Barungswa mengerjalun anwl saleh,

naka palwla urubtyu mtuk diriltya sendiri dan bamngsiapa berunrul ialnt,
naka dia smdirilah yang memihtl dosanya. TVhanmu tidak-menganiaya
hanba-lnnba-l,lya.n

Barangsiapa mengerjakan amalan png saleh, pitu menjalankan perintatt

dan menjauhi larangan, maka dia telatr mengusatrakan kebajikan untuk dirinla.
BarangSiapa mengerjakan kejahatan, maka hasil dari perbuatan kejatratan itu
juga kembali kepada dirinla. Allatr memberikan pembalasan kepada orang )ang
berbuat kebajikan dan orang png berbuat kejatraUn dertgan tidak menambah

atau menguranginla.

KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini, Allah membantah keragu-raguan (syubha| 1ang
dikemukakan oleh para musyrik, pitu: mengapa al-Qur'an tidak diturunkan dalam

ro Ksidon dmgan 5.6: al-An'aam, 164.

i
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batrasa Ajam (non-Arab). Kalau sekiranla al-Qur'an diturunkan dalam bahasa

Oi;, t"g.. eiUn dalam bantatran-Nla, tentu mereka juga akan mengingkarinp'

Y;rg **g, alQur'an menrpakan hid4Ah dan pennnar bagi semua orang mukmin,

Uaiimerela orang fuab ataupun orang Ajam. Pada aktrirrya Allatr menjelaskan

batruabarangsiapiberuuatuait, mau r*aikan iur kembali kepada dirirya sendiri.

Barangsiapa beibuat jahat, maka dia sendirilatr )ang menanggung akibat dari

kejatratan itu. Allatl sama sekali tidak menganiEra hamba-Np'
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935

(aO Icpada Atlahlah peirgetahuan masalah
hari kiamat dikembalikan. Buah-
buahan tidak keluar dari kuntumnp,
perempuan tidak mengandung dan
tidak bersalin (melahirkan), kecuali
dengan ilmu Allah. Pada hari kiamat,
Allah menyeru mereka: 'Manakah
orang-orang yang kamu jadikan
sekutu-sekutu-Ifu? " Mereka berkata:
"Kami beritahukan kcpada-Mu bahwa
tidak xdx di'antara kami Png meng-
akuinya."

(48) Tblah leiryap dari mercka apa-apa )ang
mereka sembah pada masa lalu dan
mereka pun meyakini bahwa baginfa
tidak ada lagi tempat pelarian.tr
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TAFSIR

Iloihi ywad.du 'ilmus su'oti : Kqada Allahlah pengetahtmn masalalt
lwri kiamat dilcemfulikan.

Apabila seseorang bertanp tentang hari kiamat, maka kembalikanlah
persoalan itu kepada Allatr. Sebab, hanla Dialah png mengetatrui hakikatnp
dan mengetatrui kapan terjadinya.

Hal ini sudah ditegaskan dalam surat Luqman dan surat al-Ahzaab. Ada
riwayat lang menlrcbutkan batrua para musyrik berkata: 'Hai Muhammad, kalau
memang benar kamu adalah seorang nabi, maka jelaskanlatr kepada kami, kapan
kiamat terjadi?" Berkenaan dengan itu, maka turunlah alat ini.

Wa maa nkh-ryju min tsamaruatim min aktnoamilua wa mut tahnilu
min unlsaa wa ba ta4lw'u illao bi 'ilmihii : Bwh-buahnn tidak lcefuar
dari hrntumnya, perempuan tidak mengandung dan tidak bersalin
(melahirlan), lrecuali dengan ilmu Allah.D

I Kaithn dengan S.10: Ylrus,
12 Baca S.13: ar-Ra'd, 8-9.
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Sebagaimana waktu hari kiamat tiba, di mana tidak seorang pun
mengetatruinla, kecuali Allatl, beginr pulalah apa-apa png akan terjadi pada

masa depan, tidak ada png mengetahui selain Allah. Hanla Allahlah png
mengetatrui, kapan buah itu keluar dari ma5angrya, dan harya Allah puta png
mengetatrui isi kandungan seseorang ibu, apakah sempruna ataukah cacat. Hanla
Allahlah png mengetahui kapan seorang ibu akan melahirkan. Bahkan, setelatl

ditemukan rck-nologi 1ang paling canggih pun, orang tidak bisa mengetahui
jenis kelamin calon bayi, kecuali setelah bentuk fisik bayi sempuna. Saat masih

dalam proses awal pembuatran, teknologi apa pun tidak bisa memastikan keadaan

calon bayi itu.

Ramalan sebagian orang mengenai sesuatu png akan terjadi hanlalah terbaas
dugaan. Walaupun kadang-kadang ramalan itu benar terjadi atau sesuai dengan

kenlataan.

Wa y ama y wuadiihim airu sy wakaaii qaaluu aodzt utotkt rnu minnna
min syahiid = fuda lni kiana, AIM mmyeru mercla: "Monoluh omng-
omng yang karnu jadikan sehtn-sehrtu-Kt?" Mereka berlun: 'Kami
berimlrulun kqada-Mu fulwa tidok ada di antam koni yuttg moryahfutya. "

Igtakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, ketika Allah menyeru para

hamba-Np )ang musyrik di depan khalalak ramai. Saat itu Allah bertanp: "Di
manakah dewa-devamu png kamu jadikan sekutu-sekuo-Ku dan kamu sembatt

bersama Aku?" Jauab mereka: 'I(ami telatr meryatakan bahua tidak seorang

pun di antara kami png mengakui bahwa Engkau mempuqai sekuhr."

Tbntu saja, jawaban itra dikemukakan setelah mengetatrui apa )iang dahulu

mereka ingkari, ternlata benar. Dengan jawaban itu dimaksudkan untuk
menegaskan batrwa mereka telatr berlepas diri dari deua-dewarya.

Wa dhalb 'anltum mat kaanuuyd'uutw min qablu : TbM lenp dari
mercla apaqayang mercka sanbahpadamosa dalulu.

Tblatr leryaplah semua dewa png datrulu mereka sembah ketika di dtnia.
Berhala-berhala itu sedikit pun tidak dapat memberi bantuan dan manfrat kepada

mereka.

Wa zlwnnuu rnao hhum mim mahiish : Dott merclapun mqakini balwa
bagilrya tidak ada lagi tenpa pelarian.

Pada saat itulah, mereka mqakini bahwa tidak ada jalan bagiqa untuk
melepaskan diri dari azab Allah.
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KESIMPULAN

Dalam alat-alat ini Allah menjelaskan bahwqpara makhluk tidak dapat
mengetatrui kapan terjadi hari kiamat. Begitu pula apa saja png akan terjadi
pada masa mendatang, harya Allahlah png mengetatruiqa. Pada hari kiamat
nanti, Allah akan bertarya kepada orang-orang musyrik, mana deva-devamu
png dahulu kamu sembah. Pada hari inr mereka mengaku bahwa dirirya tidak
mempersekutukan Allatl. Mereka masih saja ingin mendustai Allatr.

936

(a9) Manusia tidak je,mu-jemurya meminta

, kebaikan. Tbtapi jika ditimpa mala-
petaka, menjadilah dia seorang png
berputus asa.

(5O)Sungguh, jika IGmi berikan kepada-
qa suanrrahmat dari Iqmi sctelahdia
tertimpa malapetaka, tentulah dia
bcrkata: "Ini telah menjadi hakku.
Aku tidak menyangka kiamat akan
tiba. Sungguh, jika aku dikembalikan
kcpada Tbhanku, niscap alu mem-
peroleh kebaikan dari sisi-Nya."
Sesungguhrya Kami akan memberi
tahu orang-orang kafir tentang apa
png telah mereka kcrjakan dan Ihmi
benar-benar memhut mereka merasa-

kan azab png berat.

(51) Dan apabila Kami mencurahkan
nihat kcpada manusia, niscap dia
berpaling dan menjauhhn diri. Dan
apabila dia tertimpa malapetaka, maka

dia pun berdoa dcngan doa png
panjang.
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TAFSIR

Iaa yastmul huaanu min du'oail klwiri = Manusia tidak jenu-jenunya
meminn l(efuikon.

Manusia tidak jemu-jemurya men)€ru TUhannya, memohon kepada-Np
supala diberi kesehatan, keafiatan, dan keluasan rercki. Walaupun betapa baqak
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harta sudah diberikan, namun dia tetap saja meminta tambahan, seperti )ang
ditegaskan dalam sebuatr sabda Nabi saw.:

"sekiranya manusia memputryai dua alur emas, tentulah manusia nasih
nunglnrapkan alur yang ketiga.'

Wa im massahwy syaftu fa ya-wuun qanuuth : Tetqi iilu ditimpa
malapetala, menjadilah dia seomng yang beryutus asa.

Jika manusia ditimpa oleh kesukaran dan kesulitan atau mendapat suatu
penlakit lang melematrkan tubuhnla, maka dia pun mudah berputus asa dari
rahmat Allatr dan tampaklah tanda-tanda keputusasaannla itu.

Hal ini karena imannla png kurang dan larena mengufuri-Np (mengingkari

nikmat Allah). Sebenarnla, hanla orang-orang kafirlah png berputus asa dari

rahmat Allatr. Iman dan berputus asa tidak bisa bersatu dalam jiwa seseorang.

Wa h-in a4znqnoahu ruhmatam miwut mim ba' di dlwlfltal massat'hu
h yaquulanru hdzn lii : Swtggtth, iil@ Ifumi berila n kqadanya swru
mhmat dari Kani setelah dia rcnimpa malqetala, tentulah dia berlata:
'Ini telah mmjadi hakht.o

Jika l(ami hilangkan peryakit atau kesulitan hiduprya, tegas Allatr, lalu IGmi
berikan kepadanya kesehatan dan kekayaan, tentulah dia berkata: "Aku
mendapatkan rahmat, karena aku berhak menerimanla. Aku memiliki beberapa

keutamaan dan amalan-amalan kebajikan.' Dia tidak meryadari bahua dirirya
mendapatkan )ang seperti itu karena anugerah Allatr semata. Seandainla pada

dia ada beberapa keutamaan, tentulah keutamaan itu diperoleh berkat anugeratt

Allah pula.

Wa moa a*lrunruts saa'ala qaaimatan : Aht tidak mmyangka kiamot
al(an tiba.

Aku tidak pkin, kata orang musyrik, kiamat akan terjadi. Ttdak ada hisab

@erhitungan amal) dan tidak ada siksa atas semua dosa png dikerjakan di dunia.

Wa b-ir Ni'tu ilu mbbii inru lii 'iltdahuu bl htrstru : *Sungguh, iilu
afu dikmfulikan kqada TVltonhr, niscaya aht mempemleh kebaikan dari
sisi-I{ya."

Seandairya ada hari kiamat dan aku dikembalikan kepada Ttrhanku, kata

musyrik lagi dengan nada sombong, aku pasti memperoleh surga di sisi Tbhanku.
Aku di dunia rclah dimuliakan, tcntulah di akhirat juga akan dimuliakan.

Fa b nwubbi<nrul b*iitu fufaruu bi naa 'amiluu wa b nudziiqan-
nahum min 'a4znabin glwliidt : SesungguWa Kami akan membei tahu
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onmg-onmg lafir tentang apayailg teW nurelu keial(on don Kami betur-
benar membuat merclu memsakan aznb yng betu.

Kami akan memberi tatru kepada orang-orang kafir, kata Allah, batrwa kptika
mereka kembali kepada Kami, semua kemaksiaan )ang telah mereka kerjakan
dan semua dosa png telah mereka perbuat akan IGmi balas dengan pembalasan

)ang setimpal berupa aa,b yangberat.

Wa i4zna an'omnat'alal insuni a'm4lw wa rur-oa bi joanibihii : Dan
apabila Kami mencumhkan nibtnt kqada manusia, niscaya dia beryaling
dan menjauhl(on diri.

Apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, IQmi menghilangkan
peryakit png diderita, misalnla, atau Kami anugeratri kesehatan, keafiatan dan
re,znki lang luas, dia pun berpaling dari ketaatan dan menolak mengikuti perintah,
karena merasa dirinp besar (mulia).

Wa i4zsa massahusy syarntfa dzuu du'aa-in 'ariidh : Dan qabila dia
tenimpa malapetala, malca dia pun berdoa dengan doayang panjang.rs

Padahal, ketika manusia itu ditimpa oleh kemiskinan, penyakit, dan
sebagainla, dia pun memperbanpk doa dan tadharru'-n1a (uprya merendatrkan
diri) kepada Allah, dengan harapan Allah segera meleryapkan kesedihannla dan
mendatangkan kesenangan baginla.

KESIMPULAN

Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan keadaan (sikap) manusia png selalu
berganti-ganti dan berubah-ubatr. Jika mendapatkan kesenangan dan kemewahan,
maka sombong dan congkaklxfi dia. Jika mendapat bencana dan kesukaran, maka
dia pun berputus asa.

937

(52)Iktakanlah: "Bagaimana penda-
pamu, jika alQur'an ini bcnar dari
sisi Allah, lalu kamu mengingkarin,6,
siapakah yang lcbih sesat daripada
orang-orang )ang terus bcrselisih,
png ungat jauh io?"

+;.:ii4jit,;+"v.rg1f #ftf
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E Bscs S.1(l: \rto4 12.
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(53)IGmi akan memperlihatkan kcpada
mereka alat-alat (fcnomcna pcncip-
taan) IGmi di semua 161t langit dan
pada diri mereka sendiri, sehingga
nptalah bagi mercka bahwa alQur'an
itu benar (hak). Apakah bclum culup
bahwa T\rhanmu itu mcnlaksikan
segala se$nnfl

(54) Ictahuilah, scsungguhnya mercka
dalam keragu-raguan me4genai pcr-
jumpaanrya dengan lbhan. Ictahui-
lah, sesungguhnya Allah metputi
segala sesua$.

TAFSIR,

Qul amtinm in koaru min'indlllultl ftarnrlc kafartum blhii man a-
tllwllu mimman huwa fii syQoaqin f iU = Katakonlah: 'Bagairnotu
pendapatmu, ji*n al-Qur'an ini benar dari sisi Allah, lalu kamu
mmgingkaring, siryalahyang lebih sesa darbado otwgefltngwg terus
benelisih, Wg sangat jauh itu?"

Igtakanlah, wahai Rasul, kepada omng{rang png mendustakan al-Qur'an;
"Jelaskan kepadaku, hai para musyrik, jika al-Qur'an lalg kamu dustakan itu
benar dari sisi Tbhanku, sedanglan kamu meqgufurinla, maka tidakkah sikapmu
seperti itu berarti kamu menjauhkan diri daxi kebenaran? Siapakah png lebih
menyimpang dari jalan png lurus daripada orang )ang melawan perintah Allah
dan menlalahinla (melanggarrya)?

Sa nuriihim aoyauilua fil aafaaqf wa fil anfisihim lwttoa yataboyyaru
lahum anruhul haqqu = Kotni aianmaryerlilntkan kqada mercka ayt-
ayat (f,enomena penciptaan) Kani di smua ufuk langit dan pada dii mercka

sendiri, sehingga nyatal.ah bagi nwvka balwa al-Qar'an itu berur Qnk),

Akan Kami perlihatkan kepada mereka tcntang tanda-tanda kekuasaan Kami
yang nlata di alam raya ini, tegas Allah. Akan l(ami perlihatkan pula kebenaran

alat-alat al-Qur'an mengenai perkembangan laqgit dan bumi serta mengenai diri
mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adatah kitab
png benar.

Banlak ilmu modern pada abad-abad sekarang ini png membenarkan teori-
teori png ada dalam al-Qu'an mengenai hujan, 4uan, langit, bumi, dan lain-
lain. IQmi (Allatr) akan memperlihattan kcpada seluruh alam tenang tanda-

unda ketuasaan IGmi png bertebaran di iryatwya dan pada diri mereta png

;r$%s!Y'OEUi'sF
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menuduk kryada kesempurnaan kodrat, hikmat, dan ilmu IGmi, sehingga ryatalatt
bagi mereka batrva agama png dibawa Muhammad adalah agama )ang benar.

A wa bm yakfi bi mbbikt an uhuu 'alu ktrlli syailn syahiid : Apaluh
belurn ahry bahwa Tilla nmu iu menwbikan segala seswfiu?

Cukuplah Allah menjadi saksi atas semua perbuatan hamba-Np. Allah
bersaksi batrua Muhammad iO benar dalam segala apa )ang diserukannp dan

didakwahkannp.

.Aloa innaltwn fii miry atim mil liqoai rubbihim : Ketaluilah, s esung gulmya

mercka dalam lcemgu-mgrnn mengerui periuntpaannyv dotgan TVlan.

Mereka (para musyrik) memang meragukan masalah hari bangkit @idup
kembali sesudah mati) dan pembalasan. Mereka memandang mustahil bahua

T\rhan akan menghidupkan kembali orang-onmg png sudatr meninggal dunia

setelah mereka hancur-lebur. Oleh karcnaqalah, mereka tidak mau memperhatikan .

apa )ang memberi manfrat kepada dirirya sewaktu menjumpai Allah pada hari

akhirat kelak.

Alu inrultuu bi kttlli syai-im muhiith = Ketahuilah, saunggulntya Alhh
meliputi segala sesualu.

Allatr benar-benar mengetahui segala macam masalah, baik secara ijmal
(global) maupun secara terperinci. Selain inr, Allah juga menguasai segala sesuatu.

Tidak ada sesuatu pun )ang luput dari Dia.

KESIMPULAN

Dalam tyat-tyatini, Allah memalingkan pandangan orang{rang lang mencela

kenabian Muhammad untuk menlatsikan dalil-dalil (tanda-tanda kekuasaan-Np)

yarry terbentang di depan mereka, agar mereka mengakui dan membenarkan

batrwa al-Qur'an itu adalatr watryu png dinlrunkan dari Allatt. Selain itu, supala

,mereka meyakini batrwa hari kiamat itu pasti datang.
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